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پيش از مطالعۀ کتاب، 
حتمًا اين قسمت را بخوانيد.

دوستان عزيز، سالم بر شما!
را  بلندتان  همت  ديگر  بار  و  مى گوييم  تبريک  شما  به  را  پيش دانشگاهى  دورٔه  به  ورود 
گشوده  زيباتر  نقش آفرينِى  براى  جديد  صفحه اى  و  خورد  ديگر  ورقى  زندگى  دفتر  مى ستاييم. 
شد. در دورٔه متوسطه با اساسى ترين موضوع هاى دين، هدف زندگى و مهم ترين برنامه هاى آن 
آشنا شديم و دانستيم چگونه ديدگاه هاى خود را دربارٔه خدا، جهان، انسان و زندگى اخروى، 
پشتوانٔه برنامه هاى خود قرار دهيم و با عزم و ارادٔه محکم، مسير صعود به قله هاى کاميابى و 

سعادت را بپيماييم.
در اين جا نکاتى را که در سال هاى گذشته توضيح داده ايم، يادآورى مى کنيم:

۱ــ قسمت هايى از کتاب با مشارکت شما تکميل مى شود؛ اين قسمت ها عبارتند از:
ــ معنا کردن برخى از عبارات و آيات شريفٔه قرآن کريم؛ با اين کار توانايى شما براى 

درک معناى آيات و تفکر در آنها افزايش مى يابد.
انجام  در  شما  همکارى  با  محتوا  از  قسمتى  درس؛  هر  داخل  فعاليت هاى  انجام  ــ 

فعاليت هايى مانند تفکر در آيات و تطبيق توليد مى شود.
۲ــ آموزش اين کتاب در فضايى فّعال، پويا و با نشاط نيازمند حرمت نهادن به کالس 

و صميميت متقابل شما و دبير گرامى است؛ بنابراين:
ــ برنامٔه دبير را براى هدايت کالس کامالً اجرا کنيد.

ــ به اظهارنظرهاى دوستان خود احترام بگذاريد.
ــ نظرات دوستان خود را با تجزيه و تحليل دقيق، ارزيابى کنيد.

ــ بيش از اندازه تحت تأثير چند نفرى از دانش آموزان که احتماالً بيشتر نظر مى دهند، 
قرار نگيريد. شما هم با وارد شدن در گفت و گوها نشان دهيد که در فکر کردن تواناييد.

۳ــ سعى کنيد در زمان تالوت قرآن توسط دبير محترم يا هم کالسى هايتان يا هنگام پخش 



نوار آيات درس، هرعبارت را با دقت گوش کنيد. سپس همراه با آن به طور دسته جمعى بخوانيد. 
اين فعاليت بر توانايى شما در قرائت صحيح و زيباى قرآن مى افزايد.

۴ــ براى تقويت توانايى شما در قرائت قرآن کريم، دبير محترم مى تواند بخشى از قرآن 
را براى تمرين قرائت انتخاب کند. در اين صورت، ارزش يابى مستمر و پايانى قرائت، عالوه بر 

آيات کتاب، از اين بخش نيز به عمل خواهد آمد.
۵     ــ اين درس عرصٔه حضور احساسات درونى و خّالقيت هاى فکرى شماست؛ زيرا 
اين شما هستيد که شهامت انديشيدن و ابتکار را داريد. ما نيز اين نعمت الهى را ارج مى نهيم و 
معتقديم که ميزان موفقيت شما در اين درس، به ميزان تفکر، انديشه، ذوق و ابتکار شما بستگى 
انديشيدن فراهم کند، موفق خواهد بود. در واقع، ما هرگز  دارد. کتاب نيز اگر فرصتى براى 
نخواسته ايم درس ها به گونه اى باشند که مطالب کتاب را با چند بار خواندن و حفظ کردن به خاطر 
بسپاريد تا در امتحان موفق شويد. پس شما هم به امتحانى ارزش دهيد که امکان فهميدن، فکر 
کردن، تحقيق و اظهارنظر را برايتان فراهم مى سازد. با توجه به آنچه گفته شد، ارزش يابى اين 

درس در دو بخش انجام مى گيرد:

بخش اول: ارزش يابى مستمر؛ شامل:
۱ــ قرائت صحيح آيات شريفه؛ ۴ نمره.

۲ــ توانايى معنا کردن عبارات و آيات قرآنى که در کتاب ترجمه نشده است؛ ۳ نمره.

۳ــ انجام دادن فعاليت هاى داخل درس و پاسخ گويى صحيح به سؤال ها؛ ۱۰ نمره.
۴ــ مشارکت در گفت و گوها و کار گروهى، ۳ نمره.

ابتکارهاى  عرضٔه  و  تحقيقى  مقاله هاى  نگارش  پيشنهادها،  انجام  توجه: 
ادبى و هنرى تا دو نمره به معدل نمرٔه مستمر اضافه می کند.

بخش دوم: ارزش يابى پايانى
اين ارزش يابى در پايان هر نيم سال انجام مى شود؛ آزمون نيم سال اّول شامل قرائت و 
دبير  آزمون،  اين  در  است.  کتبی  آزمون  شامل  فقط  دوم  سال  نيم  آزمون  و  است  کتبى  آزمون 



محترم، براساس آنچه آموخته ايد، سؤال هايى را طرح مى کند. اين گونه سؤال ها بيشتر نيازمند تفکر 
و تجزيه و تحليل اند و قدرت تعقل و استنباط شما را ارزيابى مى کنند؛ بنابراين شايسته است کتاب 

را به نحوى مطالعه کنيد که بتوانيد پاسخ گوى اين گونه سؤال ها باشيد.

چند نکتۀ مهم
۱ــ آنچه با عنوان «براى مطالعه»، «پيشنهاد» و «يادآوری» آمده و در پاورقی ذکر شده 
است، به منظور باز کردن فضايى جديد براى شماست تا برخى نکات مهم را بدون دغدغٔه نمره 
و امتحان مطالعه کنيد و از پيام هاى آن در زندگى بهره ببريد. شايسته است دبير شما در ضمن 
تدريس به اين قسمت ها مراجعه کند و محتواى آنها را در کالس طرح نمايد. شما نيز مى توانيد 
آنها را به صورت «کنفرانس»، «گفت  وگو» يا هر شيؤه ديگرى در کالس ارائه دهيد. توجه داشته 
باشيم که قسمت هاى «براى مطالعه» يا «پيشنهاد» اهميتشان به هيچ وجه کمتر از ساير قسمت ها 
نيست، بلکه در مواردى مهم تر از متن هايى است که اصلى تلقى مى شوند. اين بخش ها بيشتر 
پاسخ گوى انگيزه هاى آزاد و خالق دانش آموزان است که مى خواهند مطالعات خود را تعميق 
بخشند و اطالعات بيشترى کسب کنند. در عين حال، دبيران و مسئولين محترم توجه کنند که 
اين محتواها فقط براى توسعٔه اطالعات دانش آموزان است و براى امتحان و ارزش يابى نيست. 
دبير محترم مى تواند در توضيح درس از آنها استفاده کند و نمرٔه تشويقى براى آنها درنظر بگيرد. 
اما در ارزش يابى مستمر و پايانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها نبايد از اين قسمت ها سؤال 

طرح شود.
۲ــ آياتى که ترجمٔه آنها در کتاب آمده است، نبايد ترجمٔه اين آيه ها در ارزش يابى مستمر 
و پايانى و آزمون ورودى دانشگاه ها مورد سؤال قرار گيرد. همچنين نبايد از معنى کلمه يا لغت 

سؤال شود.
۳ــ آن دسته از فعاليت هاى داخل کالس که با عالمت (٭) مشخص شده اند، فقط براى 
فعاليت کالسى است و نيازى به دادن جواب هاى يکسان ندارد. به همين دليل نبايد در ارزش يابى 

پايانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها مورد سؤال قرار گيرند.
۴ــ حفظ کردن عين آيات و روايات ضرورى نيست، بلکه برداشت و استنباط از آنها 
اهميت دارد. براى مثال، نبايد در امتحان پايانى و آزمون ورودى دانشگاه ها از دانش آموزان 



بخواهيم که آيه يا حديثى دربارهٔ توبه بنويسند. بلکه بايد آن آيه يا حديث مطرح شود و دانش آموزان، 
پيام ها و نکاتى را بنويسند که مى توان از آن به دست آورد. همچنين، در امتحان پايانى و آزمون 
ورودى دانشگاه ها نبايد سؤال شود که اين حديث از کدام معصوم  است. زيرا اين موارد 

از هدف هاى آموزشى دورٔه متوسطه و پيش دانشگاهى نيست.

سخن آخر اين که شما در اين کتاب قدم هاى ديگرى را در مسير زندگى برمى داريد. اگر 
اين کتاب را روزنه اى به روشنايى حقيقت يافتيد، آن را نگه داريد تا در آينده، در کنار کتاب هاى 
سال هاى قبل، مجموعه اى از شيؤه زندگى اسالمى را در اختيار داشته باشيد. خصوصاً که در 
بخش هايى از کتاب، رّد پايى از فکر بديع خودتان به جا مانده است. باشد که فردا نسبت به کار 

امروز خود، احساس سربلندى کنيد.
خدا يار و نگهدارتان باد   
شورای مؤلفان  

٭پايگاه اطالع رسانی گروه تعليم و تربيت دينی:
 http://dini-dept.talif.sch.ir
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يادآوریيادآوری
در پايه های اوّل تا سوم، موضوعات زير دربارۀ خداوند و رابطۀ انسان و جهان با او 

مطرح گرديد:
مقصود  و  محبوب  تعالى  و  تبارك  خداوند  كه  دانستيم  زندگى (١)  و  دين  كتاب  در 
آدميان است و انسان در درون خويش او را كه سرچشمۀ متام زيبايى هاست، طلب مى كند و 
مى جويد. همۀ صفات ثبوتى و كمالى از آِن خداوند است و او از هر عيب و نقصى مبّراست. 
بايد بكوشيم اميان خود را به چنني محبوب زيبايى عميق تر كنيم تا با حركتى هرچه پوياتر، 

به سويش عزميت مناييم و متام خوبى هاى هستى و زيبايى ها را در وجود خود جمع كنيم. 
در كتاب دين و زندگى (٢)، برهان حكمت (يا برهان نظم) را فرا گرفتيم و دانستيم 
به  دائمىِ  سير  در  و  است  حكيم  خداوندى  آفريدۀ  هدفمند،  و  منظم  سراسر  جهان  اين  كه 
برابر  در  يافنت  حضور  و  متعال  خداوند  سوى  به  بازگشت  درحال  نيز  انسان  اوست.  سوى 

اوست، و بايد خود را براى اين حضور، از قبل مهيا سازد.
ديدمي  و  كردمي  پيدا  آشنايى  خداوند  هدايت گرى  با   ،(٣) زندگى  و  دين  كتاب  در 
كه او همۀ موجودات ــ از جمله انسان ــ را به سوى مقصدشان هدايت مى كند. هدايت هر 
با  و  است  اختيارى  انسان،  هدايت  اين رو،  از  اوست.  وجودى  ساختار  با  متناسب  موجود، 

ارسال پيامبران صورت مى گيرد.
اكنون به برهان ديگرى دربارۀ وجود خداوند مى پردازمي؛ اين برهان، سطحى باالتر از 

برهان حكمت دارد و به همني جهت در اين سال طرح شده است.



٤

نشسته ايد  آرام  فضايی  در  آسوده،  خيالی  با  تاكنون  آيا 
و اين جهان پرجنب و جوش را در برابر خود گذاشته، دور و 
نزديك و ريز و درشت آن را متاشا كرده ايد؟ در دوردست فضايی 

بی كران با كهكشان ها، منظومه ها، خورشيدها و سيارگان.
در اين نزديكی، زمني با جنگل ها، درياها، بيابان ها، جانوران، گياهان و گل های زيبا.

آيا برايتان اتفاق افتاده است كه در اين فضای تأمل برانگيز، نگاهتان از سطح ظاهری پديده ها 
عبور كند و از خود بپرسيد:

اين موجودات، هستی خود را وامدار چه كسی هستند؟

درس اوّل
هستی بخش



٥

…………………………………… َهـا الـّنـاُس  ـُّ يـا َاي
…………………………………… ِه  َانۡـُتـُم الۡـُفـَقـراُء ِالَـى الـلّـّٰ
…………………………………… ُه هُـَو الۡـَغـِنـىُّ الۡـَحـمـيـدُ  َو الـلّـّٰ
…………………………………… ِاۡن يَـَشـۡأ يُـۡذِهـبۡـکُـمۡ 
…………………………………… َو يَـۡأِت ِبـَخـۡلـٍق َجـديـٍد 
…………………………………… ِه ِبـَعـزيـٍز  َك َعـلَـى الـلّـّٰ ـِ َو مـا ٰذل

فاطر، ۱۵ تا ۱۷
…………………………………… ُه نـوُر الـّسـمـاواِت َو اۡالَۡرِض  الـلـّٰ

نور، ٣۵
ـ  : مى آورد … َيـۡأِت بِ اۡلـَحـمـيـد : ستوده 

عزيز  : در اينجا به معنی سخت و دشوار ُيۡذِهـۡبـکُـۡم : شما را می برد 

در آيات درس بينديشيد و مشخص كنيد كه هر پيام مربوط به كدام آيه است.

۱ـ همة مخلوقات، از جمله انسان، در وجود و هستي خود نيازمند خدا هستند. 
سوره……/ آيه……

۲ـ تنها وجود بي نياز خداست. او در هستي خود به ديگر محتاج نيست. 
سوره……/ آيه……

نگه  يا  ببرد  را  آنها  مي تواند  که  اوست  خداست،  به  وابسته  مخلوقات  وجود  چون  ۳ـ 
دارد.                                     سوره……/ آيه……

و  بگيرد  را  او  وجود  نمي تواند  کسي  نيست،  چيز  به  وابسته  خداوند  وجود  چون  ۴ـ 
نابودش کند. او در ذات خود غني و بي نياز است.                                     سوره……/ آيه……
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نيازمندی جهان به خدا در پيدايش
در  جهت  همين  به  مى کنيم  درک  را  حضورش  و  مى يابيم  را  خدا  وجود  تمام  با  ما  از  يک  هر 
سختی ها و مشکالت به او پناه می بريم و از او کمک می طلبيم۱. با وجود اين، قرآن کريم ما را به معرفت 
عميق تر در اين باره دعوت مى کند و راه هاى متفاوتى را به ما نشان مى دهد. يکى از اين راه ها نيازمندى 

جهان، در پيدايش خود، به خداست۲. استدالل آن به شرح زير است:

مقدمۀ اّول : هرگاه به خود نظر کنيم، درمی يابيم که پديده ای هستيم که وجود 
حيوانات،  گونه اند؛  همين  نيز  ما  پيرامون  اشياى  نيست.  ما  خود  از  ما  هستى  و 
که  هستند  پديده هايى  کهکشان ها  و  ستاره ها  زمين،  جمادات،  گياهان، 
پديد  سپس  و  نبوده اند  زمانى  يک  يعنی  نيست،  خودشان  از  وجودشان 
آمده اند. به عبارت ديگر: انسان و موجودات جهان پديده هايی هستند 

که در وجود به خودشان متکی نيستند.

مقدمۀ دوم : هر پديده ای که وجودش از خودش نباشد، براى موجود شدن نيازمند به ديگرى 
است؛ همان طور که هر چيزى که خودش شيرين نباشد، براى شيرين شدن، نيازمند به چيز ديگری است 

که خودش شيرين باشد.
ذات نايافته از هستی بخش  
كی تواند كه شود هستی بخش

يک موجود، فقط درصورتى براى موجود بودن به ديگرى نيازمند نيست که ذات و حقيقتش 
مساوى با موجود بودن باشد و نيستى در او راه نداشته باشد. در اين صورت، چنين چيزى ديگر پديده 

نيست و نياز به پديدآورنده ندارد و خودش همواره هست.
نتيجه : با توجه به اين دو مقدمه، درمى يابيم که ما و مجموعٔه پديده هاى جهان، در پديد آمدن و 
هستى يافتن به آفريننده ای نيازمنديم که سرچشمٔه هستی است و هستى از او جدا نمى شود. اين وجوِد 

برتر و متعالى «خدا»  ست.

١ــ سورٔه يونس، ٢٢
٢ــ يکی ديگر از اين راه ها، برهان حکمت است که در سال دوم با آن آشنا شديد.
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سطر  يک  از  بيشتر  هرکدام  که  کنيد  خالصه  به گونه ا  را  نتيجه  و  مقدمه  دو  اين 
نباشد:

مقدمه اوّل : ما و اين جهان ...................................................
مقدمه دوم : موجوداتي که ...................................................
نتيجه : پس .................................................................

نيازمندی جهان به خدا در بقا
نيازمندى موجودات به خداوند، منحصر به مرحلٔه پيدايش نمى شود؛ بلکه برای بقا و ادامه نيز 
به او نيازمندند. ما همواره ديده ايم که در مصنوعات انسانی، رابطٔه چندانی ميان بقای يک مصنوع با 
يک معمار خانه ای را می سازد، اّما آن خانه بدون هيچ ارتباطی با معمار  سازندٔه آن وجود ندارد؛ مثالً 
و حتی پس از مرگ او تا ساليان طوالنی باقی می ماند. به همين جهت ممکن است برخی گمان کنند که 
يک معلول در بقای خود نيازی به علت ندارد. اّما اگر خوب توّجه کنيم درمی يابيم که معمار علت اصلی 
ساختمان نيست و به ساختمان و اجزای آن وجود نبخشيده است. وظيفٔه او فقط جابه جايی اجزاء و 

قراردادن آنها در جای خود بوده است. اّما رابطٔه خدا با مخلوقات اين گونه نيست. 
وجود  با  ما  وجود  رابطٔه  است.  وابسته  خداوند  به  موجودات  هستى 

خورشيد  اگر  همان طور که  است.  آن  منبع  با  نور  پرتوهاى  رابطٔه  مانند  خداوند 
نکند،  بخشی  هستی  نيز  خداوند  اگر  نيست،  نوری  پرتو  ديگر  نکند  نورافشانی 

ديگر موجودی در جهان باقى نخواهد ماند۱.
و  انسان ها  و  است  شده  خوانده  خداوند «غنى»  کريم،  قرآن  در  اين رو  از 

ساير مخلوقات «فقير» و نيازمند به او؛ و اين نسبت هيچ گاه تغيير نمى کند. هرچه انسان 
کماالتی نظير علم و قدرت کسب کند، باز هم نسبت به خداوند فقير است. زيرا خود و همٔه آنچه به دست 
آورده، از خدا سرچشمه مى گيرد. همچنين، انسان ها هرقدر که به معناى حقيقى کامل تر شوند، فقر و 
و  قوى تر  خداوند  پيشگاه  در  عبوديتشان  و  بندگى  و  مى کنند  درک  بهتر  را  خداوند  به  خود  نيازمندى 
بيشتر مى شود. به همين جهت پيامبران، امامان و اوليای الهی بيش از ديگران با پروردگار جهان راز و 

نياز می کنند و از او کمک می خواهند و در مشکالت به او پناه می برند.
١ــ توجه داشته باشيم که اين گونه مثال ها براى نزديک کردن حقيقت به ذهن هستند وگرنه رابطٔه جهان با خداوند را نمى توان از همٔه 

جهات مانند شعاع هاى نور با منبع آن دانست.
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و  کنيد  مقايسه  آن  سازندة  و  ساعت  رابطة  با  را  خدا  با  جهان  رابطة 
شباهت ها و تفاوت ها آن ها را بنويسيد.

نظم دهندة  فقط  و  نيست  ساعت  اجزاء  بخش  هستي  ساز،  ساعت  ۱ـ 
اجزاء است. اما ّ خداوند هم هستي بخش است و هم نظم دهنده.

۲ـ  ..........................................................................
۳ـ ..........................................................................

خداوند، نور هستى
خداوند، در قرآن کريم، خودش را نور آسمان ها و زمين معرفی می کند. نور بودن خدا به چه 

معناست؟
نور، آن چيزی است که خودش پيدا و آشکار است و سبب پيدايی و آشکارشدن چيزهای ديگر 
می شود. همين نور معمولی را درنظر بگيريم. نور يک چراغ در اتاق، هم خودش روشن است و هم 

سبب روشن و آشکار شدن اشيای داخل اتاق می شود. 
نور بودن خداوند بسيار برتر و باالتر است. او نور هستی است. يعنی تمام موجودات، وجود 
خود را از او می گيرند و به سبب او پيدا و آشکار می شوند و وجودشان به وجود او وابسته است. به 

همين جهت هر چيزی در اين جهان، بيانگر وجود خالق و آيه ای از آيات الهی محسوب می شود.
امير مؤمنان علی  می فرمايد:

ِه الۡـُمـَتـَجـلّـی ِلـَخـۡلـِقـه ی ِبـَخـۡلـِقـه ی۱ الۡـَحـۡمـُدِلـلـّٰ
سپاس خدای را که با آفرينش موجودات برای آفريدگان تجلی کرد.

و نيز می فرمايد:
َه َقـبۡـلَـه و َو بَـۡعـَده و َو َمـَعـه و٢ مـا َرَايۡـُت َشـۡيـئًـا ِاّال َو َرَايۡـُت الـلـّٰ

هيچ چيزی را نديدم مگر اين که خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن مشاهده کردم.
دلی كز معرفت نور و صفا ديد
به هر چيزی كه ديد اوّل خدا ديد

٢ــ علم اليقين، مولی محسن فيض کاشانی، ج ١، ص ٤٩ ١ــ نهج البالغه، خطبٔه ١٠٨   



بابا طاهر نيز از مشهود بودن خداوند اين گونه سخن می گويد:
به صحرا بنگرم صحرا تو بينم
به دريا بنگرم دريا تو بينم

به هرجا بنگرم كوه و در و دشت
نشان از قامت رعنا تو بينم1

اين که انسان در پشت پردٔه ظاهر و در وراء هر چيزی، خدا را ببيند، معرفتی برتر و عميق است 
که در قدم نخست مشکل به نظر می آيد، اّما هدفی امکان پذير و قابل دسترسی است، به خصوص برای 
جوانان؛ زيرا بستر اصلی حرکت به سوی اين هدف، پاکی و صفای قلب است که در اغلب جوانان و 
نوجوانان وجود دارد. کافی است قدم به پيش گذاريم و با عزم و تصميم راه افتيم. به يقين خداوند نيز 

کمک خواهد کرد و لذت اين معرفت را به ما خواهد چشانيد.
چرا نمی توانيم به ذات خدا پی ببريم و بدانيم که او چيست و چگونه است؟

در پاسخ می گوييم: موضوعاتی که ما می خواهيم دربارٔه آنها تحقيق کنيم و به تفکر بپردازيم، دو 
دسته اند: برخی از آنها در دايرٔه شناخت ما قرار می گيرند، مانند: گياهان، حيوان ها، ستارگان، بهشت 
و جهنم که خصوصيات و چيستی هر کدام را می توانيم از راه و روش ويژٔه هر کدام بشناسيم و بدانيم 
که آنها چگونه وجودی دارند. اينها همه موجودات محدودی هستند که ذهن ما می تواند بر آنها احاطه 
پيدا کند و چگونگی شان را دريابد. در حقيقت ذهن ما گنجايش فهم چيستی آنها را دارد. اينها همه 

امور محدود هستند.
برخی ديگر از آنها فراتر از توانايی دستگاه انديشٔه ما هستند و ذهن ما نمی تواند بر آنها احاطه پيدا 

کند. زيرا الزمٔه شناخت هر چيزی احاطه و دسترسی به آنهاست.
مثالً ما هر عدد يا خطی را تصّور کنيم، محدود است. خط و عدد نامحدود را نمی توانيم تصور 
به  ذهن  و  نمی گنجد  ما  ذهن  ظرف  در  است،  نامحدود  چون  و  دارد  نامحدود  حقيقتی  نيز  خدا  کنيم. 
حقيقت خداوند احاطه پيدا نمی کند. از اين رو نمی توانيم بگوييم که چيست. هر چيستی که برای او 
فرض کنيم، او را در حد تصورات ذهنی خود پايين آورده و محدود کرده ايم. از اين جهت است که 

پيامبر اکرم فرموده است: 
در ذات و چيستی خداوند فکر نکنيد ه   ال تـّفـکـروا فـی ذات الـلـّٰ

در نعمت های خداوند تفکر کنيد. ه  تـفـّکـروا فـی آلـاء الـلـّٰ
١٩ــ ديوان بابا طاهر 
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و  صفات  شناخت  که  چرا  است،  کرده  تشويق  الهی  صفات  در  تفکر  به  را  ما  اسالم  دين  البته 
ويژگی های خداوند، از راه شناخت مخلوقاتش تا حدودی امکان پذير است.

آيا خدا را می توان ديد؟
ساختار  يک  چشم،  زيرا  است.  غيرممکن  چشم،  با  خداوند  رؤيت 
مادی و جسمانی دارد و فقط از اشيای مادی می تواند عکس برداری کند؛  آن 
هم اشيايی که طيف نوری قابل درک برای چشم را منعکس کنند. زيرا چشم 
ما نور مادون قرمز و ماوراء بنفش را درک نمی کند بنابراين چشم حتی توانايی ديدن همٔه اشيای 
وجود  به  رسد  چه  و  فرشتگان)،  (مانند  غيرمادی  موجودات  به  رسد  چه  ندارد،  هم  را  مادی 
مقدس خداوند که هيچ شکل و تصويری و هيچ طول و عرض و ارتفاعی ندارد. و اين قبيل 

نديدن اختصاص به دنيا ندارد، در آخرت نيز با اين چشم مادی نمی توان خدا را ديد.۱

چشم ها او را درنمى يابند ال تُـۡدِركُـُه اۡال َبۡـصـارُ 
و اوست كه ديدگان را درمى يابد َو هُـَو يُـۡدِرُك اۡال َبۡـصـارَ 

و او لطيِف آگاه است. َو هُـَو الـلَّـطـيـُف الۡـَخـبـيـرُ 
انعام، ۱۰۳

اما مرتبه اى از ديدن وجود دارد كه مرتبه اى متعالى است و نه تنها امكان پذير است، بلكه 
از برترين هدف هاى زندگى مى باشد. اين مرتبه، ديدن به وسيلٔه «قلب» است.

امام صادق  به يكى از ياران خود، دربارٔه اين خبر كه رسول خدا  پروردگار را 
مشاهده كرد و مؤمنان نيز پروردگار را مشاهده مى كنند، فرمود:

«جّدم، كه درود خدا بر او و خاندانش باد، هيچ گاه پروردگارش را با چشم ظاهر نديد. 
اّما بدان كه ديدن بر دو ِقسم است: ديدن با قلب و ديدن با چشم. كسى كه منظورش از رؤيت، 
ديدار قلبى است، درست گفته است. اما كسى كه رؤيت را ديدار با چشم بداند، به خدا و آياتش 

١ــ فردوسی شاعر فارسی گوی نيز چنين سروده است:
به بينندگان آفريننده را

نبينی مرجنان دو بيننده را

١٠
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كفر ورزيده است. زيرا رسول خدا  فرموده است: كسى كه خدا را با مخلوقاتش شبيه 
سازد، حقيقتاً كافر است.»

سپس امام  ادامه داد: «من از پدرم شنيدم كه ايشان از پدر خود و او نيز از امام 
، پرسيده شد: اى برادر رسول  حسين  چنين نقل كرد كه فرمودند: از اميرالمؤمنين 

خدا، آيا پروردگارت را ديده اى؟
و ايشان فرمودند: چگونه پرستش نمايم كسى را كه نديده ام؟ چشم ها وى را از طريق 

مشاهده نديده  اند، ولى دل ها با حقايق ايمان ديده اند.»۱
به هر كه می نگرم صورت تـو می بينـم

از اين ميـان همه در چشم من تو می آيـی
با  تا   مى دهد  قرار  خطاب  مورد  را  جست وجو كننده  آن  ديگر  به گونه اى  مغربى  شمس 

ديدٔه حقيقت بين، هستى را تماشا و تجلى خداوند در جهان را مشاهده كند:
نخست ديده طلب كن، پس آنگهی ديدار
از آن كه يار كند جلوه بر اولواا البصار
تو را كه ديده نباشد، كجا توانی ديد
به گاه عرضِ جتلی، جمال چهرۀ يار

اگرچه جملۀ پرتو،فروغ حُسن وی است
ولی چو ديده نباشد، كجا شود نَظّار٢

تو را كه ديده نباشد چه حاصل از شاهد ٣
تو را كه گوش نباشد چه سود از گفتار

تو را كه ديده بُوَد پرغبار، نتوانی
صفای چهرۀ او ديد با وجود غبار

اگرچه آينه داری برای حُسنِ رخش
ولی چه سود كه داری هميشه آينه تار

بيا به صيقل توحيد ز آينه بزدای
غبار شرك، كه تا پاك گردد از زنگار

اگر نگار تو آيينه ای طلب دارد
روان٤، تو ديدۀ دل را به پيش او می دار٥

٣ــ زيبارو ٢ــ نظاره کننده   ۱ــ كفاية االثر، انتشارات بيدار، ص ۲۵۶  
٥ ــ ديوان شمس مغربی ٤ــ روان شو، زود، فی الحال   

١١



١٢

ما  به  نيز  شاهرگ  از  خداوند  مى فرمايد  كه  كريم  قرآن  از  الهام  با  شيرازى  سعدى 
نزديک تر است١، دورى از ديدار جمال حق را به كاهلى ها و كوتاهى هاى خود نسبت مى دهد 

و مى گويد:
دوست نزديك تر از من به من است
وين عجب تر كه من از وی دورم
چه كنم با كه توان گفت كه دوست

در كنار من و من مهجورم٢

جتلی گه خود كرد خدا ديدۀ ما را
در اين ديده درآييد و ببينيد خدا را

خدا در دل سودازدگان است، بجوييد
مجوييد زمني را و مپوييد سما را
بال را بپرستيم و به رحمت بگزينيم
اگر دوست پسنديد، پسندمي بال را
طبيبان خداييم و به هر درد دواييم
به جايی كه بوَد درد، فرستيم دوا را
ببنديد در مرگ و ز مردن مگريزيد
كه ما باز منودمي درِ دار شفا را

حجاب رخ مقصود، من و ما و شماييد
شماييد ببينيد من و ما و شما را

  ديوان حكيم صفای اصفهانی

٢ــ کليات سعدی  ١ــ سورٔه ق، ١٦   



١٣

۱ـ در آية ۲۵ سورة روم تفکر کنيد و ببينيد که چه چيز را آيه و نشانة خداوند معرفي کرده 
است. دليل آن را هم توضيح دهيد.

پاسخ  زير  سؤال ها  به  آيات  آن  براساس  و  کنيد  مراجعه  يس  سورة   ۲۳ و   ۲۲ آية  به  ۲ـ 
دهيد.

الف) برخي انسان ها در چه لحظاتي بيشتر به ياد خدا مي افتند؟
ب) توجه به خدا در چنين لحظاتي گويا چيست؟



١٤

توحيد  دين،  متام  اساس  و  پايه  و  دينی  اعتقاد  مهم ترين 
است. بدون اعتقاد به آن، هيچ اعتقاد دينی ديگر، اعتبار ندارد. 
روحی  مانند  و  افكنده  سايه  قرآن  آيات  متام  بر  توحيدی  نگرش 
در پيكرۀ معارف و احكام دين حضور دارد و به اين پيكره، حيات 

بخشيده است.
در اين درس و درس بعد، حقيقت توحيد و شرك و مراتب آن دو را 

مورد مطالعه قرار می دهيم تا به سؤال های زير پاسخ دهيم:
1ــ توحيد چيست و يگانگی خدا به چه معناست؟

2ــ آيا توحيد اقسام و شاخه هايی دارد؟
3ــ اعتقاد به توحيد چه تأثيری در زندگی فردی و اجتماعی ما دارد؟

درس دوم
يگانۀ بی همتا



١٥

……………………………………… ُه خـالـُق کُـِلّ شـیٍء   ُقـِل الـلّـّٰ
 ……………………………………… و هُـَو الـواِحُد الـَقـّهـارُ 

مائده، ۱۶

……………………………………… ُه َاَحدٌ  ُقـۡل هُـَو الـلّـّٰ
توحيد، ۱

……………………………………… َو لَۡم يَـُكۡن لَـه و كُـُفـًوا َاَحـدٌ 
توحيد، ۴

……………………………………… لَـۡيـَس كَـِمـۡثـِلـه ٰ َشۡىءٌ 
شورى، ۱۱

……………………………………… ـماواِت و ما ِفی اۡالَۡرِض   ِه ما ِفی السَّ َو ِلـلـّٰ
……………………………………… ِه تُـرَجُع اۡالُمورُ  َو ِالَی الـلـّٰ

آل عمران ۱۰۹

……………………………………… … ما لَـُهـۡم ِمـۡن دوِنـه ٰ ِمـۡن۱ َوِلـّىٍ 
………………………………………   َاَحـًدا 

ٰ
َو ال يُـۡشـِرُك فـى ُحــۡكـِمـه

كهف، ۲۶  
آيا به آنچه مى كاريد توجه كرده ايد؟  َافَـَرَايۡـُتـۡم مـا تَـۡحـُرثـونَ 

آيا شما آن را زراعت مى كنيد؟ َا َانۡـُتـۡم تَـۡزَرعـونَـه  و 
يا ماييم كه زراعت مى كنيم؟ َاۡم نَـۡحـُن الـزّّ اِرعـونَ 

واقعه، ۶۳ و ۶۴
ِمـن دونِـه ی: جز او           ُحـکۡـم: فرمانروايی

١ــ معموالً «ِمـن» در جملٔه منفی و سؤالی «هيچ» معنا می شود.



١٦

با تفكر در آيات، مشخص كنيد كه كدام پيام از كدام آيه گرفته شده است.

۱ـ خداوند در ذات خود يکتاست و تنها مبدأ و هستي بخش جهان است.
سوره……/ آيه……

۲ـ همة مخلوقات در کارها خود نيازمند و وابسته به خداوند هستند، اما خداوند در 
ادارة جهان به آنها نياز ندارد.                                                                                      سوره……/ آيه……

۳ـ فرمانروا جهان خداست و هيچ کس در فرمانروايي شريک او نيست. 
سوره……/ آيه……

۴ـ چون خداوند خالق جهان است، مالک آن نيز مي باشد.                      سوره……/ آيه……

اکنون به تبيين پيام های آيات می پردازيم تا آنها را بهتر و عميق تر درک کنيم:

برخی از مراتب توحيد۱
توحيد : در کاربرد دينی، يعنى اعتقاد به اين كه خداوند يگانه است و شريک و همتايى ندارد. اين 

يگانگى و بى همتايى مراتبى دارد كه به تبيين و توضيح برخی از آنها مى پردازيم.
۱ــ توحيد در خالقيت : منظور از توحيد در خالقيت اين است که او تنها مبدأ و خالق جهان 
است. موجودات همه از او هستند و در کار آفرينش شريک و همتايی ندارد. به عبارت ديگر، جهان از 
اصل هاى متعدد پديد نيامده است. قرآن كريم اين حقيقت بزرگ را به انسان ها يادآورى مى كند و از هر 

گرايشى به شرک انذار مى دهد.                   پيام شماره ........
اين که تصور کنيم دو يا چند خدا وجود دارند و هركدام خالِق بخشى از جهان 
هستند يا با همكارى يكديگر، اين جهان را آفريده اند در واقع هر کدام از آنها را محدود 
و ناقص فرض نموده ايم، زيرا هر يک از خدايان بايد کماالتی را دارا باشد که ديگری آن 
کماالت را ندارد وگرنه عين همديگر می شوند و ديگر چند خدا نيستند. چنين خدايان 
نيازمند هستند و هر يک به خالق کامل و بی نيازی احتياج دارد که نياز او را  ناقصی، 
برطرف نمايد. اعتقاد به خدايان متعدد و چند مبدأ براى جهان، گاه در ميان برخى جوامع 
وجود داشته و دارد. اين افراد گاهى براى خير و شر دو خداى جداگانه، و گاهى براى 
 ١٣٧ تا   ١١٩ و   ١٠٧ تا   ٩٩ ص   ،٢ ج  مطهری،  شهيد  استاد  آثار  مجموعه  از  برگرفته  توحيد،  دربارٔه  دوم  و  اّول  درس  مباحث  ١ــ 

می باشد.



١٧

و  مى گرفتند  نظر  در  خدا  چندين  و …)  باد  خورشيد،  زمين،  باران،  طبيعى (مانند  گوناگون  پديده هاى 
مى پرستيدند.                

۲ــ توحيد در ربوبيت : خداوند رّب العالمين است، يعنی صاحب اختيارى است كه تدبير همٔه 
امور هستی به دست اوست. خداوند كه تنها خالق تمام جهان است، به طور طبيعى، تدبير و پرورش همٔه 
مخلوقات را نيز در اختيار دارد. اوست كه جهان را اداره مى كند و به سوى آن مقصدى كه برايش معين 

فرموده، هدايت مى نمايد و به پيش مى برد.
اگر کسی در كنار ربوبّيت الهى، براى خود يا ساير مخلوقات حسابى جداگانه باز كند و فكر كند 

غيرخدا می تواند مستقل از خداوند، امور را تدبير كند گرفتار شرک شده است.
ـ قدرت  ـ به خصوص انسانـ  توحيد در ربوبيت، بدان معنا نيست كه موجوداتـ 
تدبير  ندارند؛ باغبانى كه زحمت مى كشد و به پرورش درختان اقدام مى كند، رشد اين 
باغبان و  اين  معناست كه  بدين  ربوبّيت  توحيد در  بلكه،  تدبير اوست.  نتيجٔه  درختان 

تدبيرش، همه از آِن خدا و تحت تدبير اويند. 
باغبان، وقتى خود را با ديگران، يعنى كسانى كه در كشت دخالتى نداشته اند، 
را  خود  رابطٔه  وقتى  اّما  است.  خودش  كار  زراعت  اين  كه  مى بيند  مى كند،  مقايسه 
و  خداست  آن  از  توانش  و  نيرو  هم  و  خودش  هم  كه  مى بيند  مى كند،  بررسى  خدا  با 
کرده  رشد  است  داده  قرار  آن  در  خداوند  که  استعدادی  براساس  گياه  و  درخت  هم 
اصلى  پرورش دهندٔه  و  حقيقى  زارع  كه  درمى يابد  درنتيجه،  است.  داده  محصول  و 

درختان و گياهان خداست، و بايد شكرگزار او باشد.                 پيام شمارٔه ........

طرح يک سؤال
، يا ساير اولياى دين درخواست كند و عقيده به  اگر كسى شفاى بيمار  را از رسول خدا 
توانا بودن آن بزرگواران در انجام اين خواسته، و نيز ديگر نيازها، داشته باشد، آيا گرفتار شرک شده 

است؟
جواب آن است که همان گونه که درخواست از پزشک برای درمان بيمار با توحيد منافاتی ندارد، 
واسطٔه  به  پزشک  زيرا  ندارد.  توحيد  با   منافاتی  نيز  بيماران  شفای  برای  الهی  اوليای  از  درخواست 

اسباب مادی و آنان به واسطٔه اسباب غيرمادی اين کار را انجام می دهند. 
برآوردن  در  عليهم)  (صلوات الله  دين  اولياى  و  اكرم   پيامبر  توانايى  به  عقيده  اصوالً 



١٨

حاجات انسان (مانند شفادادن) وقتى موجب شرک است كه اين توانايى را از خود آن ها بدانيم. اّما 
اگر اين توانايى را از خدا و به اذن خدا بدانيم، عين توحيد است و از اين جهت مانند اثر شفابخشى 

داروست كه خداوند به آن بخشيده است.
از  پس  ايشان  مطهر  روح  زيرا  ندارد،  اختصاص  اكرم   پيامبر  حيات  زمان  به  توانايى  اين 
چيزى  خدا   رسول  از  ما  اگر  اكنون  برساند۱.  يارى  انسان ها  به  مى تواند  و  است  زنده  رحلت 

درخواست  كنيم، درخواست از جسم ايشان نيست، بلكه از حقيقت روحانى و معنوى ايشان است.

چه  دربارة  شريفه  آية  اين  که  دهيد  توضيح  و  کنيد  مراجعه  انبياء  سورة   ۲۲ آية  به  ٭ 
اثبات اين موضوع استدالل کرده است. برا تحقيق و  موضوعي است و چگونه برا 

بررسي کامل تر مي توانيد به کتاب ها زير مراجعه کنيد؟
١ـ توحيد در قرآن، عبداهللا جواد آملي،نشر اسراء
٢ـ خدا از ديدگاه قرآن، شهيد بهشتي، نشر بقعه

۳ـ خدا، حسين سوزنچي، انتشارات مدرسه

١ــ نمونٔه بارز آن شهيدان هستند که به تعبير قرآن کريم زنده اند و مانند زمان حيات در دنيا و بلکه بيشتر از آن، از احوال اين دنيا با خبر 
هستند (بقره،١٥٤) و معلوم است که مقام پيامبر مکرم اسالم  باالتر از شهيدان است.



١٩

نهـادن توان  سر  گـر  جانان  آستـان  زدبر  توان  آسمان  بر  سربلندی  گلبانـگ 
      حافظ

پس از اين كه انسان، خدا را به يگانگی شناخت و دانست كه تنها 
وجود مستقل و تنها مبدأ جهان خداست و همچنني، دانست تنها اوست كه 
جهان را اداره می كند، اين شناخت و اعتقاد، چه تأثيری در زندگی و رفتار او دارد؟ آيا ميان عملكرد كسی كه 
اعتقادی به توحيد ندارد و كسی كه معتقد به آن است، تفاوتی هست؟ در اين درس می خواهيم تأثير عملی 

اين اعتقاد را در زندگی و رفتار خود مورد بررسی قرار دهيم.

درس سوم
حقيقت بندگی



٢٠

……………………………………… ُكـمۡ  ـُّ َه َربّـى َو َرب ِانَّ الـلّـّٰ
……………………………………… فَـاۡعـبُـدوهُ  
……………………………………… ٰهـذا ِصراٌط ُمـۡسـَتـقـيـمٌ 

 آل عمران، ۵۱

اينان دانشمندان و راهبان خود را  َخـذوا َاۡحبـاَرهُـۡم َو ُرۡهـبـانَـُهـۡم   ِاتـَّ
به جای خداوند به پروردگاری گرفتند ِه  ـًا ِمـۡن دوِن الـلّـّٰ َاۡربـاب

و همچنين مسيح پسر مريم را؛ وَ الۡـَمـسـيـَح ابۡـَن َمـۡريَـمَ 
درحالى كه مأمور نبودند وَ مـا ُاِمـروا   

……………………………………… ـًهـا واِحـًدا  ـٰ ِاال ّ ِلـَيـۡعـبُـدوا ِال
……………………………………… ـَه ِاال ّ هُـَو   ـٰ ال ِال
……………………………………… ُسـبۡـحـانَـه و َعـّمـا يُـۡشـِر کـونَ 

 توبه، ۳۱

……………………………………… ـٍة َرسـوالً  وَ  لَـَقـۡد بَـَعـۡثـنـا فى كُـِلّ  ُامَّ
……………………………………… هَ  َاِن اۡعـبُـُدوا الـلـّٰ
……………………………………… وَ اۡجـَتـِنـبُـوا الـطّـاغـوتَ 

 نحل، ۳۶

هركس خود را تسليم خدا كند  ِه  وَ َمـن يُـۡسـِلـۡم َوۡجـَهـه و ِالَـى الـلـّٰ
و نيکوکار باشد َو هُـَو ُمـۡحـِسـنٌ 

قطعاً به ريسمان استوارى چنگ زده فَـَقـِد ۡاسـَتـۡمـَسَك ِبـالۡـُعـۡرَوِة الۡـُوثۡـقیٰ 



٢١

و سرانجام کارها به سوی خداست. ِه عـاِقـبَـُة اۡال ُمـورِ  َو ِالَـى الـلّـّٰ
لقمان، ۲۲

……………………………………… ِه َرِبّ الۡـعالَـميـنَ  الۡـَحۡمـُد ِلـلـّٰ
فاتحه، ۲

……………………………………… ِايّـاَك نَـۡعـبُـُد َو ِايّـاَك نَۡسـَتـعيـنُ 
فاتحه، ۵

توحيد در عبادت
پس از شناخت خداوند به عنوان تنها خالق و آفرينندٔه جهان و تنها سرچشمٔه خوبى ها و زيبايى ها 
وآگاهى به اين كه او تنها مالک، سرپرست، اداره كننده و تنها تكيه گاه و پشتيبان جهان است، در می يابيم 

كه تنها وجود شايستٔه پرستش و اطاعت، يعنى تنها معبود واقعى انسان ها خداست. 
اطاعت از هر شخص ديگرى اگر براساس اطاعت از خداوند نباشد، نابجا و غلط است. بنابراين  
اطاعت از رسول گرامى او و اطاعت جانشينان آن حضرت الزمٔه توحيد است. زيرا حكم و فرمان الهى 
از طريق رسول خدا  و جانشينان بزرگوار آن حضرت به مردم مى رسد و بدون تبعيت و اطاعت از 
آنان، اطاعت از خداوند ممكن نيست. پس توحيد در عبادت آن است كه فقط خداى يگانه را پرستش 
كنيم، تسليم فرمان های او باشيم و كارهاى خود را فقط به قصد اطاعت از او و براى كسب رضايت 

او انجام دهيم.

چه  كه  دهيد  توضيح  آمده  درس  ابتدا  در  كه  آل عمران،  سورة   ۵۱ آية  به  توجه  با 
رابطه ا ميان توحيد در ربوبيت و توحيد در عبادت وجود دارد. 

قسمت  کدام  و  ربوبيت  در  توحيد  بيانگر  آيه  قسمت  کدام  کنيد  مشخص  همچنين 
بيانگر توحيد در عبادت است.

توحيد در عبادت داراى دو بُعد فردى و اجتماعى است كه به تبيين هركدام مى پردازيم.
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الف) بُعد فردی : انسان موّحد كسى است كه فقط خدا را بپرستد و از او اطاعت نمايد. او 
مى كوشد كشش ها و تمايالت درونى و تصميم ها و فعاليت هاى خود را به گونه اى سامان دهد كه در يک 
هماهنگى مناسب، سمت و سوى خدايى بگيرند و بر محور بندگى او باشند. چنين فردى در انتخاب 
همسر، انتخاب شغل، انتخاب دوست، در تحصيل، گردش، ورزش و مجموعٔه برنامه ريزى هاى خود، 
خود  غرايز  و  اميال  مى رود،  پيش  جهت  اين  در  كه  ميزانى  به  او  دارد.  نظر  در  را  او  رضايت  و  خدا 
مانند  برتر،  گرايش هاى  و  مى نمايد  كنترل  و  تنظيم  را  ثروت  به  ميل  و  قدرت  به  ميل  جنسى،  ميل  مانند 
حقيقت طلبى، عدالت خواهى، نوع دوستى و احسان و جوانمردى در رفتار او ظهور بيشتری می يابد. 

چنين انسانى داراى شخصيتى يگانه و يكپارچه در جهت عبوديت و پرستش خدا می شود.
در مقابل، انسان مشرک به جاى تبعيت از خداوند و كسب رضايت او، از هواى نفس خود يا 
ديگران اطاعت می كند و كارهايش را براى رسيدن به خواسته هاى نفسانى و يا خوشامد ديگران انجام 

می دهد.  
از آن جا كه انسان مشرک تحت سلطٔه تمايالت و خواسته هاى نفسانى خود و ديگران قرار دارد، 
فردى است چند   شخصيتى با جهت گيرى هاى متفرق و سمت    و سوهاى پراكنده و در خدمت معبودهاى 

گوناگون كه هركدام او را به سويى مى كشند و آرامشش را سلب مى كنند. 

٭ خداوند در آية ۲۹ سورة زمر برا انساني كه درون خود گرفتار شرک است مثالي 
مي زند. در اين آيه تفكر كنيد و وجه مشابهت را توضيح دهيد.

و  يگانه  معناى  به  كه  است  آن  اجتماعى  بُعد  عبادت،  در  توحيد  ديگر  بُعد  اجتماعى :  ب)  بُعد 
يكپارچه شدن نظام اجتماعى در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از اوست. جامعه از افراد گوناگون 
و نهادها و سازمان هاى مختلف تشكيل شده است. اگر اين افراد بكوشند كه در روابط خود با يكديگر، 
به جاى خواست ها و تمايالت خود، فرمان الهى را حاكم كنند و از پذيرش فرمان طاغوت ها و ظالمان 
و ستمگران سرباز زنند و مناسبات سياسى و اقتصادى و روابط فرهنگى را منطبق بر احكام الهى و در 

جهت رضاى  او تنظيم نمايند، بُعد اجتماعى توحيد عبادی تحقق مى يابد.
در  كسى  اگر  همان طورکه  دارد.  وجود  تناسب  و  تشابه  توحيد  اجتماعى  و  فردى  بُعد  ميان 
در  كه  نيز  جامعه اى  در  مى رسد،  زيبا  و  متعادل  متوازن،  شخصيتى  به  بردارد،  گام  عملى  توحيد  مسير 
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مسير توحيد حركت می كند، نه تنها ستمگران بر مردم حاكم نمى شوند، بلكه روابط فرهنگى و مناسبات 
اقتصادى نيز به تعادل، توازن، هماهنگى و انسجام مى رسد و به جامعه اى زيبا تبديل مى شود و عدالت 

اجتماعى در همٔه ابعاد آن واقعيت مى يابد.
در مقابل، اگر هر يک از افراد جامعه، خواست ها و تمايالت دنيايى خود را دنبال كنند و فقط 
ديگران  به  خير رساندن  و  تعاون  و  ايثار  اهل  و  دهند  قرار  اجتماعى  فعاليت هاى  محور  را  خود  منافع 
چنين  در  همواره  مى رود.  بين  از  تعالى  و  رشد  امكان  و  مى گيرد  فرا  را  جامعه  تضاد  و  تفرقه  نباشند، 
انسان هاى  و  مى آورند  به دست  را  سياسى  و  اجتماعى  قدرت  مستكبر،  و  ستمگر  انسان هاى  جامعه اى 
و  خداوند  حاكميت  از  سخنى  جوامع  گونه  اين  در  مى گيرند.۱  به كار  خود  اميال  خدمت  در  را  ديگر 

فرمان هاى او نيست، بلكه سخن از حاكميت طاغوت و دستورهاى اوست. 

در آيات ابتدای درس تفكر كنيد و به سؤال های زير پاسخ دهيد.

۱ـ آية ۳۱ سورة توبه مردم را به عبادت چه کسي دعوت مي نمايد؟ 
.............................................................................

۲ـ بنا بر آية ۳۶ سورة نحل، چه چيز الزمة توحيد عباد است؟ 
.............................................................................

۳ـ تسليم در برابر خداوند مربوط به کدام قسم از توحيد است؟           
.............................................................................

۴ـ عبارت «الحمد هللا» بيانگر کدام قسم توحيد است؟                    
.............................................................................

ّ العالمين» بيانگر کدام قسم توحيد است؟                ۵  ـ عبارت «ربِ
.............................................................................

ك نعبد و اياك نستعين» بيانگر کدام قسم توحيد است؟ ۶  ـ عبارت «ايا ّ
.............................................................................

فرد  توحيد  به  مربوط  لقمان  سورة   ۲۲ و  نحل  سورة   ۳۶ توبه،  سورة   ۳۱ آيات  ۷ـ 
است يا اجتماعي؟                                                                                                                            

.............................................................................
 

١ــ مجموعه آثار استاد شهيد مطهری، ج ٢، صص، ١١٠ ــ ١١٧
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دژ مستحكم خداوند
ُه»، کلمٔه توحيد و مهم ترين شعار اسالم و جامع همٔه ابعاد  كلمٔه «ال ِالٰـَه ِاالَّ الـلـّٰ
و اقسام توحيد و نفی هرگونه شرک است. توجه به اين شعار و تفكر در آن بسيار 
ارزشمند و موجب فالح و رستگارى است. از همين رو، پيشوايان ما توصيه كرده اند 
كه اين كلمه را در طول روز تكرار كنيم تا حقيقت آن در وجود ما نفوذ يابد و با جان ما 
عجين شود. در ندای اذان که دعوت مسلمانان به نماز است، اين عبارت، هر روز چندين بار 
تکرار می شود  و براى آن، پاداش هاى بزرگى ذكر كرده اند؛ پيامبر اكرم  فرموده اند: «بهاى 
ُه است»۱. هرچه انسان به درک باالتر و ايمان قوى ترى نسبت به اين عبارت برسد،  بهشت ال ِالٰـَه ِاالَّ الـلـّٰ
بيشتر از گناه در حضور خداوند و سرپيچى از راهنمايى هاى او دورى مى كند. به همين جهت اين كلمه 
دژى است كه انسان را از گناه حفظ مى كند و به مراتب باالترى از زيبايى ها و كمال ها مى رساند اولين 

سخن رسول خدا در دعوت مردم به اسالم اين بود که:
……………………………………… قولوا  
……………………………………… ُه   ال   ِالٰـَه ِاالَّ  الـلـّٰ
……………………………………… تُـۡفـِلُحوا۲  

همچنين ايشان دربارٔه اين کلمه فرمود:
ُه» نگفته ايم.»۳ «نه من و نه گويندگان قبل از من كلمه اى پرمحتوا همانند «ال ِالٰـَه ِاالَّ الـلـّٰ

(ال  معبود  نفی  يکی  يافته،  تشکيل  بخش  دو  از  است،  کلمه  يک  حّد  در  که  کوتاه  عبارت  اين 
اله)، مانند بت های ساختگی و طاغوت ها و ديگری (اال اللّه) اثبات خدا به عنوان تنها کسی که سزاوار 
پرستش و اطاعت است؛ از اين رو پيامبر فرمود: اين کلمه دژی است که انسان را از شرک در عقيده و 

عمل حفظ می کند. به همين جهت خداوند اين كلمه را «دژ مستحكم خود» ناميده است:۴
١ــ ثواب االعمال و عقاب االعمال، شيخ صدوق، ص ٩

٢ــ بحاراالنوار، ج ١٨، ص ٢٠٢
٣ــ ثواب االعمال و عقاب االعمال، شيخ صدوق، ص ١١

٤ــ چنان که در درس هشتم دين و زندگی (٣) خوانديم، هنگامی که امام رضا  در سفر به خراسان، به نيشابور رسيد، مردم 
شهر به استقبال ايشان آمدند و درخواست  کردند که برای آنان صحبت کند. آن بزرگوار، اين حديث را از قول پدرگراميش امام کاظم 

، و ايشان نيز از قول اجداد طاهرينش و آنان نيز از پيامبر اکرم  نقل کرده اند. و چون همٔه نقل کنندگان حديث تا پيامبر اکرم  معصوم 
بوده اند، به حديث «سلسلة الذهب» (زنجيرٔه طاليی) مشهور شده است.
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کلمٔه «معبودی جز اللّٰه نيست» هُ  کَـِلـَمـُة ال ِالٰـَه ِاالَّ الـلـّٰ
دژ مستحکم من است ِحـۡصـنـی 

پس هر کس داخل دژ من شود فَـَمـۡن َدَخـَل ِحـۡصـنـی 
از عذاب من در امان است. َاِمـَن ِمـۡن َعـذابـی 

توحيد و شرک در جهان امروز
كه  اكنون  است.  دينى  ضد  زندگى  روح  و  محور  شرک،  و  دينى  زندگى  روح  و  محور  توحيد، 
مراتب و ابعاد توحيد و شرک را شناخته ايم، مى خواهيم ببينيم كه زندگى انسان عصر حاضر تا چه اندازه 

توحيدى است و كدام مرتبه  از توحيد مورد غفلت قرار گرفته است.
اغلب مردم دنيا قبول دارند كه خالق جهان، خداى يگانه است و همين خدا جهان را تدبير و اداره 
مى كند، با اين حال، وقتى به زندگى انسان عصر جديد مى نگريم، با مواردى روبه رو مى شويم كه با اين پذيرش 

هم خوانى ندارد؛ از جمله اين كه:
۱ــ بسياری از انسان ها چنان به امور دنيوی سرگرم شده اند که خدا را فراموش کرده و خداوند 
در قلب آنها جايگاهی ندارد. زرق و برق و زينت دنيا و لذات و شهوات چنان در دلشان فزونی يافته که 
جايی برای خلوت انس با خدا و درک معنويت نيايش با پروردگار باقی نگذارده است. گويی هوٰی و 
هوس و آنچه و آن کس که آنان را به هوس هايشان می رساند، بُت و معبودشان شده و آنها را می پرستند، 
به گونه ای که از ابزارهای جديد، مانند سينما، تلويزيون، ماهواره و اينترنت و ساير رسانه ها برای رسيدن 

به اين لذات دنيايی بهره  می برند و يکسره از خدا و آخرت غافل شده اند.
ايمان  مرحلٔه  به  ذهنى  شناخت  مرحلٔه  از  كه  مى دهد  را  خود  ميؤه  زمانى  خداوند،  به  معرفت 
قلبى برسد و در قلب تثبيت شود. يعنى انسان به چشم قلب ببيند كه خداوند در كوچک ترين حوادث 
عالم نيز حضور دارد و چرخ خلقت با تدبير خداوند مى گردد و اين بت ها مانع رسيدن انسان به ايمان 

است. 
مانند  كشورهايى  پرستش بت های سنگی و چوبی هم اكنون نيز در  نمونه هايى از  ۲ــ با اين كه 
شده  خطرناک ترى  و  پيچيده تر  بت پرستى  و  شرک  گرفتار  امروز  دنياى  اّما  مى شود،  ديده  هند  و  ژاپن 
است. اگر بت پرستان عصر جاهليت ۳۶۰ بت مى پرستيدند، امروزه بسيارى از انسان ها هزاران بت براى 

خود تراشيده و مى پرستند. راستى، بت هاى بزرگ روزگار ما چه هستند؟
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قرآن كريم معيار ثابت شرک و بت پرستى را به ما ارائه نموده و تطبيق اين معيارها بر زندگى فردى 
و اجتماعى را بر عهدٔه خودمان قرار داده است. اطاعت از ارباب هايى جز خداوند، پذيرش سرپرستانى 
جز او، بندگی كسانى جز او و باالخره خارج كردن دين خداوند از برنامه های زندگى و تقليد از کسانی 
که در جهت مخالف دين حرکت می کنند، شرک و بت پرستى است. ريشٔه بت پرستى و شرک جديد آن 
است كه برخى از انسان ها در عين قبول داشتن خداوند، دين و دستورات آن را در متن زندگى خود 

وارد نمى كنند و تمايالت دنيايى و نفسانى خود را اصل قرار مى دهند.۱
نحؤه  در  امروز  انسان  آيا  كدام اند؟  ما  عصر  بيرونى  و  درونى  بت هاى  نكات،  اين  به  توجه  با 
زندگى اجتماعى، روابط اقتصادى، احكام قضايى و روابط سياسى، به رضايت خداوند توجه دارد 
ياتابع قدرت های استکباری است؟ آيا بخش وسيعى از مردم جهان در انتخاب نوع پوشش، نوع غذا، 
نوع تفريح، مشاهدٔه فيلم، مطالعٔه كتاب، ورود به سايت ها در اينترنت، به خواست و رضايت خداوند 
توجه مى كنند؟ در انتخاب الگوها و اسوه ها چطور؟ آيا اسوه ها و الگوهايى كه اكنون مطرح اند و تبليغ 
مى شوند، همان كسانى هستند كه خداوند معرفى مى كند؟ آيا اين اسوه ها، پيشروان علم، قهرمانان جهاد، 
وابستگى، و آنانى هستند  استعمار و  مبارزان براى نجات از بند  فداكاران در راه آرمان هاى متعالى، 
كه ديدارشان انسان را به ياد خدا مى اندازد؟ يا …؟ تصوير چه الگوهايى ديوار اتاق ها را تزيين كرده 

است؟

٭  دربارة سؤال ها باال با دوستان خود همفكر كنيد و نتيجة آن را در كالس گزارش 
دهيد.

نمونه هايي از آن را بيان  شايع شده است؟  شرک بيشتر  کدام نوع از  ما  عصر  ۱ـ در 
کنيد.

۲ـ چرا نظام ها سياسي حاکم بر جهان بيشتر شرک آلود هستند؟

١ــ ابراهيم، ٣
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هر  خداست و  به  متكي  جهان  اين  كه  باشيم  داشته  ياد  به  همواره  كه  اين  برا  ۱ـ  ٭ 
لحظه از او نيرو و مدد مي گيرد، چه راه هايي را پيشنهاد مي كنيد؟

باشد،  عباد  توحيد  نشان دهندة  ما  اجتماعي  و  فرد  زندگي  كه  اين  برا  ۲ـ 
پيشنهادها خود را برا هر يک از دو جنبة فرد و اجتماعي بيان كنيد.
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جن و انس را نيافريدم مگر برای بندگی 
                                ذار يات، 56 

دانستيم كه زندگی عرصۀ عبادت و بندگی خداست تا با 
پرستش او مسير رسيدن به سعادت و كمال را بپيماييم و به سرچشمۀ 

زيبايی ها برسيم.
در اين درس می خواهيم بدانيم: چگونه می توانيم خداوند را خالصانه عبادت كنيم و نه تنها 

نماز بلكه ساير فعاليت های روزانه را برای خدا و در جهت رضايت او انجام دهيم؟ 
به عبارت ديگر: چگونه می توانيم در بندگی خود انسانی با اخالص باشيم؟

درس چهارم
در مسير 
اخالص
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ما َاِعـظُـُكـۡم ِبـواِحـَدٍة   ………………………………… ـَّ ١ـ ُقـۡل ِان
………………………………… ِه   َاۡن تَـقـومـوا ِلـلّـّٰ
………………………………… َمـۡثـنـٰى َو فُـرادٰى  
………………………………… ـروا   ثُـمَّ تَـَتـَفـكَّ

سبأ، ۴۶

………………………………… ۲ـ ِانّـا َانۡـَزلۡـنـا ِالَـۡيـَك الۡـِكـتاَب ِبـالۡـَحـقِّ 
………………………………… َه    فَـاۡعـبُـِد الـلّـّٰ
………………………………… ُمۡخـِلـًصـا لَـُه الـّديـنَ  

 ُزمر، ۲
………………………………… َالَۡم َاۡعـَهـۡد ِالَـۡيـُكۡم يا بَـنـى آَدمَ 
………………………………… ۡيـطـانَ  َاۡن ال تَـۡعـبُـُدوا الـشَّ
………………………………… ه و لَـُكـۡم َعـُدوٌّ ُمـبـيـنٌ  ـَّ ِان
………………………………… َو َاِن اۡعـبُـدونـى  
 ………………………………… ٰهـذا ِصـراٌط ُمۡسـَتـقيـمٌ 

يس، ۶۰ و ۶۱

اين گونه بازگردانديم … كَـٰذِلَك ِلـَنـۡصِرَف  
از او بدى و زشت كارى را َعـۡنـُه الّسـوَء َو الۡـَفۡحـشاءَ 

چرا كه او از بندگان مخلص ما بود ـه و ِمـۡن ِعـباِدنَـا الۡـُمـۡخـلَـصيـنَ  ـَّ ِان
يوسف، ۲۴
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كسانى كه درراه ما تالش و مجاهده كنند ذيـَن جاَهـدوا فـيـنـا  وَ  الـَّ
قطعاً راه هاى خود را به آنان مى نمايانيم لَـَنـْهـِديَـنَّـُهـۡم ُسـبُـلَـنـا 

و بى ترديد خداوند همراه نيكوكاران است. َه لَـَمـَع الۡـُمۡحـِسـنـيـنَ  َو ِانَّ الـلّـّٰ
عنكبوت، ۶۹

اگر مى شنيديم يا تعقل مى كرديم ... لَـۡو كُـّنـا نَـۡسـَمـُع َاو نَـۡعـِقـُل 
در ميان دوزخيان نبوديم  ـعـيـِر  مـا كُـّنـا فـى َاۡصـۡحـاِب الـسَّ

ملك، ۱۰

 ………………………………… ـالَة ِلـِذكۡـرى  َو َاِقـِم الـصَّ
طه، ۱۴

َتـقـومـوا: قيام کنيد   َاِعـظُـکُـم: پند مى دهم شما را     
َالَـۡم َاۡعـَهـۡد: آيا عهد نکرده بودم  ُمـۡخـلِـًصـا: درحالی که خالص کرده باشی 

اخالص در بندگى
انسان، همواره بر سر دو راهى بندگى خداوند يا بندگى هواى نفس و شيطان قرار دارد و زندگى  
صحنٔه انتخاب يكى از اين دو راه است. خداوند از ما مى خواهد از عبادت شيطان دور شويم و به بندگى 
خدا درآييم. خداوند، گرايش به پرستش خود را در خلقت ما قرار داده و به وسيلٔه پيامبران الهى و كتاب هاى 
آسمانى ما را به سوى آن راهنمايى نموده است. انسان هايى كه اين گرايش فطرى را ناديده گرفته اند و بندٔه 

هواى نفس و شيطان شده اند، از اين گرايش غافل شده وسرگرم امور زود گذر دنيا گرديده اند.

خداوند، در قرآن کريم، چنين بندگاني را مورد سؤال قرار مي دهد و از آنها بازخواست 
مي کند؛ آية مربوط به آن را مشخص کنيد و دو پيام در اين باره استخراج نماييد.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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اخالص در بندگى و پرستش به اين معناست كه تمام جهت گيرى هاى زندگى انسان سمت و سويى 
الهى پيدا كند و همٔه كارها فقط براى رضاى او و تقرب به او انجام پذيرد و هواى نفس و شيطان در آن ها 
راه نداشته باشد.    بنابراين، اخالص در بندگى معناى ديگرى از توحيد عبادى است و به هر ميزان كه درجٔه 

اخالص انسان بيشتر باشد، مقامش نزد خداوند گرامى تر و درجه اش در بهشت باالتر است.
توجه كنيم كه:

هر عملى از دو جزء تشكيل شده است:
اّول : نّيت، كه به آن هدف يا قصد نيز مى گوييم.

دوم : شكل و ظاهر عمل.
و  است   عمل  روح  منزلٔه  به  نّيت  و  قصد 
روح  آن  كالبد  و  جسد  حكم  در  نيز  عمل  شكل 
می باشد. بنابراين، عمل بدون نّيت، كالبد بى جانى 
بيش نيست. از اين رو پيامبر اکرم  فرموده 

است: 
نيت مؤمن، برتر از عمل اوست۱. نـّيـُة الـمـؤمـِن خـيـٌر ِمـن َعـَمـِلـِه   

 در انجام هر عمل، هم بايد نّيت درونی و قلبی انسان الهی باشد و هم بايد مطابق با شكلى كه خدا 
فرمان داده است، انجام شود. شرط اّول را «ُحسن فاعلى» و شرط دوم را «ُحسن فعلى» مى نامند. مثالً 
كسى كه نماز مى خواند، هم بايد نماز را براى تقرب الهى و رضاى او انجام دهد و هم آن را مطابق با 
دستور خداوند به جا آورد. حسن فاعلی به طور طبيعی حسن فعلی را به دنبال می آورد. يعنى كسى كه 
قلباً با خداى خود خالص است و فقط رضايت او را مى جويد، اگر بداند خداوند فرمان داده كه عملى 

مانند نماز بايد به شكل خاصى انجام شود، او نيز به همان شكل انجام خواهد داد. 

با  نباشد.  آن  همراه  فاعلي  حسن ُ اما ّ باشد  فعلي  حسن ُ جايي   در  است  ممكن  چگونه  ٭ 
ذكر چند مثال اين دو را مقايسه كنيد.

آيا بر همين اساس نمي توان تفاوت ميان ريا و اخالص را به دست آورد؟

١ــ اصول کافی، ج ٢، ٨٤
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در آيات ابتدا درس تفكر كنيد و مشخص کنيد كدام آيه بر اخالص تأكيد كرده است. 
پيام آن آيات را در اين باره بنويسيد.

.............................................................................

برنامه ريزی برای اخالص
براى رسيدن به حقيقت بندگى و اخالص، برنامه هاى زير را مى توان درپيش گرفت:

١ــ تقويت روحيۀ حق پذيری : اولين قدم براى ورود به بندگى و اخالص «حق پذيرى» است. 
كسى كه در مقابل حّق تسليم و خاضع است، به آسانى وارد مسير بندگى مى شود و به سرعت راه موفقيت 
را مى پيمايد. افراد حق   پذير، تابع دليل هستند و وقتى عقل آنان حقيقتى را يافت، به دنبال آن مى روند. اّما 
كسانى كه راه ورود به حق را بر خود بسته اند و به جاى پيروى از عقل، از هوٰی و هوس پيروى مى كنند، 
وقتى خيرخواهى اطرافيان و دوستان را مى شنوند، دست به انكار مى زنند و مى گويند «دلم نمى خواهد.» 
اينان توجه نمى كنند كه دل را دو ندا به سوى خود دعوت مى كند، ندايى از عقل و ندايى از هوس. با 

اندكى تأمل مى توان فهميد كه دل ما به كدام ندا پاسخ مى دهد؟ 

١ـ نمودار باال، انسان ها را به دو دسته تقسيم مي کند. آن دو دسته را مشخص کنيد.
..............................................................................
..............................................................................

٢ـ آية ١٠ سورة ملک مربوط به کدام دسته است؟ پيام آن آيه را هم بنويسيد.
..............................................................................
.............................................................................

   

دل

؟
هوٰی و هوس عقل

٭ روحية حق پذير خود را هنگام مشورت يا بحث و نظر با ديگران، ارزيابي کنيد. برا 
اين کار، خود را چند روز زير نظر بگيريد و ببينيد که وقتي دوستان شما نظر را مطرح 

مي کنند، آيا به نظر آنها گوش مي دهيد يا از ابتدا تصميم داريد که آن را رد کنيد.
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۲ــ افزايش معرفت به خداوند : به هر ميزان كه معرفت و ايمان ما به خداوند بيشتر شود و او را 
عميق تر بشناسيم، انگيزٔه ما براى پرستش و بندگى نيز افزايش مى يابد. دعوت قرآن كريم به تفكر و تعقل 
در آيات و نشانه هاى الهى به همين مقصود است. بنابراين بر ما الزم است اوقاتى را به تفكر در آيات و 
نشانه هاى الهى در خلقت اختصاص دهيم و هنگام ديدن هريک از مخلوقات پيرامون خود سعى كنيم 

حكمت و قدرت عظيم خالق آن را به ياد آوريم و فراموش نكنيم كه:
آفرينش همه تنبيه خداوند دل است 
دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار

اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود 
هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار۱

اما اگر كسى پردٔه غفلت را كنار نزند، هم چنان نابينا خواهد ماند و از نور روى دوست بهره اى 
نخواهد برد.

مهر رخسار تو می تابد ز ذرّات جهان 
هر دو عالم پر ز نور و ديده نابينا چه سود؟

۳  ــ راز و نياز با خداوند و كمک خواستن از او : نيايش با خداوند و عرض نياز به پيشگاه او، 
محبت خداوند را در قلب تقويت مى كند، غفلت را كنار مى زند و انسان را از امدادهاى او بهره مند مى كند. 
در ميان مناجات ها و دعاها، نماز جايگاه ويژه اى دارد. نماز، عبادتى است كه خداوند خود به ما آموزش 
داده و از ما خواسته است كه با او اين گونه سخن بگوييم. اين عبادت، حداقل پنج نوبت در شبانه  روز انجام 

مى شود و به طور مداوم ما را به ياد خدا مى اندازد و حضور او را در زندگى ما تقويت مى كند.

در آيۀ 14 سورۀ طه تفكر كنيد و به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

١ـ قرآن کريم ما را به انجام چه عملي دعوت مي کند؟
.............................................................................

٢ـ هدف از اين عمل چيست؟
.............................................................................

١ــ ديوان سعدی
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٭  چه قدر از شبانه روز را به گفت  و  گو صميمانه با خداوند اختصاص مي دهيد؟ برا 
هرچند  را،  آن  تأثير  که  مي خوانيد  گونه ا  به  را  نماز  آيا  داريد؟  برنامه ا  آيا  کار  اين 

به طور موقت، بر رو خود بيابيد؟
با اين سؤال ها خود را ارزيابي کنيد و براساس آن تصميم بگيريد و برنامه ريز نماييد .

۴ــ ياد معاد و روز حساب : يكى از راه هاى بسيار مؤثر براى تقويت عبوديت و اخالص، توجه 
به اين حقيقت است كه همٔه ما حيات جاودانه اى در پيش داريم كه كيفيت و چگونگى آن در همين جهان 
و به  دست خود ما تعيين مى شود. كيست كه پيوسته به ياد معاد و زيبايى هاى بهشت و عذاب هاى جهنم 

باشد، اّما خود را براى آن آماده نكند؟ 
همٔه ما بايد به طور مداوم بنگريم كه چه چيزى براى فردا آماده كرده ايم۱ و به خود يادآورى كنيم كه 

«ساكنان آتش» با «ياران بهشت» يكسان نيستند و فقط ياران بهشت هستند كه نجات مى يابند.۲
چه قدر هيجان انگيز و شادى   آور است آن زمان كه انسانى مخاطب خداوند قرار گيرد و به او گفته 
شود: «اى نفس به آرامش رسيده، خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت باز گرد، در ميان بندگان 

خودم درآى، و در بهشت خودم داخل شو.»۳
۵    ــ انجام عمل صالح : قرآن كريم غالباً عمل صالح را بعد از ايمان معرفى نموده است. زيرا 
وقتی انسان مسير حق و حقيقت را شناخت و به آن ايمان آورد، پاى در ميدان عمل مى گذارد و از كار و 
تالش و مجاهدت باز نمی ايستد. عمل صالح، انسان را پرورش مى دهد و وجودش را خالص مى سازد. 

خداوند نيز ادامٔه مسير را به او نشان مى دهد و او را بيشتر هدايت مى كند.

کدام يک از آيات ابتدا درس به اين موضوع اشاره کرده است؟ پيام آن چيست؟
.............................................................................

١ــ حشر، ١٨
٢ــ حشر، ٢٠ 

٣ــ فجر، ٢٧ تا ٣٠
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ميوه های درخت اخالص
اولين ثمرٔه اخالص، عدم نفوذ شيطان در انسان و يأس او از فرِد با اخالص است. به تدريج كه 
انسان رشته هاى اخالص را محكم مى كند، توانايى شيطان در وسوسه كردن كم مى شود تا جايى كه به 

هيچ وجه نمى تواند در وى تأثير بگذارد. 

شده  گرفته  آيه  کدام  از  عبارت  اين  که  نماييد  مشخص  و  کنيد  تکميل  را  زير  عبارت 
است.                             سوره……/ آيه……

خداوند حضرت يوسف را از ......................... حفظ کرد. 
زيرا آن حضرت .....................................................

همان طور که شيطان برای کشاندن حضرت يوسف  به گناه و فساد، دام گسترده بود، امروزه 
نيز دام های گوناگونی پهن کرده است تا هوس انسان ها را تحريک کند و به گناه سوقشان دهد و آنان را 
از بهشت جاويدان محروم کند. فيلم ها، سايت ها، شبکه های تلويزيونی و گروه ها و دسته های منحرف 
اجتماعی از جملٔه اين دام هاست که مقاومت در برابر آنها نيازمند روی  آوردن به پيشگاه خداوند و پذيرش 
خالصانٔه فرمان های اوست. اما کسی که در چنين دام هايی گرفتار شود، هم زندگی پاک و با نشاط دنيا 
را از دست خواهد داد و هم حيات سرشار از شادکامی آخرت را. شيطان، خود اقرار کرده که توانايی 

فريب مؤمنان با اخالص را ندارد۱.
ثمرٔه ديگر اخالص در پرستش، دستيابی به معرفت و انديشه های محکم و استوار است. وقتی 
حکمت، که همان دانش متين و محکم است، در اختيار انسان قرار گرفت، سبب می شود که فرد بتواند 

آگاهانه و درست تصميم بگيرد و دچار سرگردانی نشود.
پيامبر اکرم  می فرمايد:

هرکس بتواند چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، چشمه های حکمت و 
معرفت از دل و زبانش جاری خواهد شد.۲

١ــ حجر، ٤٠ و ۤص، ٨٣
٢ــ بحار االنوار، ج ٦٧، ص ٢٤٣
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ثمرٔه ديگر اخالص، احساس اطمينان و آرامش روانى، زندگى سالم و به دور از فساد، احساس 
لذت واقعى از زندگى خود، نجات از دغدغه ها و اضطراب ها و كسب زيبايى هاى معنوى در عين بهره مندى 

مطلوب از لذت هاى دنياست.
آن چه گفتيم، ميوه هاى اولئه درخت اخالص و عبوديت است. برخى از ميوه هاى آن در ذهن 
ما نمى گنجد، مگر آن وقت كه راه هاى عالى بندگى را بپيماييم و آن ميوه هاى وصف ناشدنى را بچينيم.

پيامبر  اكرم   فرمود: خداوند فرزندان آدم     را اين گونه  ندا مى دهد:

اى فرزندان آدم، يا بَـنـى آَدمَ 
من بى نيازى هستم كه نيازمند نمى شوم َانَـا َغـِنـىٌّ  ال َافۡـَتـِقـرُ 

مرا در آن چه به تو امر كرده ام اطاعت كن َاِطـۡعـنـى فـى مـا َاَمـۡرتُـَك 
تا تو را آن چنان بى نياز كنم كه نيازمند نشوى َاۡجـَعـۡلـَك َغـِنـيـا ال َتـۡفـَتـِقـرُ 

اى فرزند آدم، ـَنى آَدمَ  يا ب
من زنده اى هستم كه نمى ميرم َانَـا َحـىٌّ   ال َامـوُت 

مرا در آن چه  به تو امر كرده ام اطاعت كن َاِطـۡعـنـى فـى مـا َاَمـۡرتُـَك 
تا تو را زندگى اى بخشم كه نميرى َاۡجـَعـۡلـَك َحـيـا ال َتـمـوُت 

اى فرزند آدم، ـَنى آَدم  يا ب
من به هر چه مى گويم «باش»، مى شود ـۡىِء كُـۡن فَـَيـكـونُ  َانَـا َاقـوُل ِلـلـشَّ

مرا در آن چه به تو امر كرده ام اطاعت كن َاِطـۡعـنـى فـى مـا َاَمـۡرتُـَك 
تا تو را چنان قرار دهم َاۡجـَعـۡلـَك  

كه به هر چيز بگويى «باش»، بشود.۱ ـۡىِء كُـۡن فَـَيـكـونُ  تَـقـوُل ِلـلـشَّ

باالترين ميؤه اخالص در بندگى، ديدار محبوب حقيقى و تقرب به پيشگاه كسى است كه بنا به 
تعبير اميرمؤمنان نهايت آرزوى عارفان، دوست دل هاى   صادقان، ولّى مؤمنان و معبود عالميان است.۲

ة ُالّداعى، ابن فهد ِحلّى، ص ۲۹۱ (به نقل از كتاب «به سوى خودسازى» از استاد مصباح يزدى، ص ۱۸۳) ١ــ عَدّ
٢ــ دعای کميل
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، فاطمه زهرا   كافى است به زندگى زيبا و پر از جمال رسول خدا   ، امير المؤمنين 
و ديگر پيشوايان خود نظر بيفكنيم و ببينيم كه چگونه اين همه خوبى و زيبايى و آن مقام قرب و نزديكى 

به محبوب را از راه بندگى به دست آورده اند.
بندگی كن تا كه سلطانت كنند
تن رها كن تا همه جانت كنند

همچو سلمان در مسلمانی بكوش
ای مسلمان تا كه سلمانت كنند
خوی حيوانی سزاوار تو نيست
ترك اين خو كن كه انسانت كنند
چون نداری درد، درمان هم مخواه

درد پيدا كن كه درمانت كنند
بندۀ شيطانی و داری اميد

كه ستايش همچو يزدانت كنند؟ ۱

١ـ اخالص در عبادت با توحيد عباد چه رابطه ا دارد؟ آيا مي تواند به يک معنا باشد؟ 
توضيح دهيد.

و عمل برقرار باشد؟ ٢ـ از نظر اخالص و ريا چند رابطه مي تواند ميان نيت ّ
خود  پيرامون  جامعة  در  که  را  حق  برابر  در  ايستادگي  يا  حق پذير  از  نمونه هايي  ٣ـ 

تجربه کرده ايد، ذکر کنيد و عامل آنها را توضيح دهيد.
يک  کدام  اخالص،  به  رسيدن  برا  پيشنهاد شده  برنامه ها  ميان  در  شما،  نظر  از  ٤ـ 

اهميت بيشتر دارد؟ چرا؟
       

١ــ خزائن االشعار، سيد عباس جوهری
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٭   با استفاده از روش ها پيشنهاد شده در كتاب و روش ها ابتكار خود، برنامه ا برا 

تقويت اخالص تنظيم كنيد و در تنظيم آن از الگويي كه در كتاب سال او ّل برا  برنامه    ريز 
داده شده، كمک بگيريد. اين برنامه نيازمند مراقبت جد و محاسبة  دائمي شماست.

تاريخ:

برنامه ها:  1ــ ..............................................................

                 2ــ ..............................................................

                 3ــ ..............................................................

نكاتی كه برای هر برنامه در طول روز بايد رعايت شود:

                1ــ ..............................................................

                2ــ ..............................................................

                3ــ ..............................................................

ميزان موفقيت:

عوامل شكستعوامل موفقيت

پيشنهادها برای روز بعد:
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خالقيت،  در  توحيد  از  سخن  كه  پيشين  درس های  در 
ربوبيت و عبادت بود، گفته شد كه تنها ما لـك، ربّ و مدبر جهان 
خداست و هيچ يك از مخلوقا ت در ادارۀ جهان در كنار او قرار 
و  اراده  تحت  موجودات،  همۀ  نمی شوند.  شريك  او  با  و  نمی گيرند 

مديريت خداوند و به اذن او عمل می كنند.
در اين درس به ياری خداوند، به بررسی اين سؤال خواهيم پرداخت كه: با توجه به اين كه همۀ 
رخدادها و حوادث جهان، تحت اراده و مديريت خداوند است، نقش اراده و اختيار انسان در اين نظام 
جهانی چيست؟ آيا اين نظام بستری مناسب برای ظهور اختيار انسان است يا مانع آن می باشد؟

درس پنجم
قدرت پرواز
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…………………………………… ـبـيـَل  ِانّـا َهـَديۡـنـاُه الـسَّ
…………………………………… ِاّمـا شاِكـًرا َو ِاّمـا كَـفـوًرا 

انسان، ۳ 

به راستى آمده است نزد شما َقـۡد جـاَءكُـمۡ 
رهنمودهايى از پروردگارتان؛ ُكـمۡ  ـِّ بَـصـاِئـُر ِمـۡن َرب

پس هر كه بينا گشت به سود خودش، فَـَمـۡن َابۡـَصـَر فَـِلـَنـۡفـِسـهٰ  
و هر كس كورى پيشه كرد به زيان خودش است َو َمـۡن َعـِمـَى فَـَعـلَـۡيـهـا 

و من بر شما نگهبان نيستم َو مـا َانَـا َعـلَـۡيـُكـۡم ِبـَحـفـيـٍظ 
انعام، ۱۰۴

همانا خداوند نگه مى دارد َه يُـۡمـِسـُك  ِانَّ الـلـّٰ
آسمان ها و زمين را ـمـاواِت َو اۡال َۡرَض  الـسَّ
از منحرف شدن َاۡن تَـزوال 

و اگر منحرف شوند َو لَـِئـۡن زالَـتـا 
نگه نمى دارد آن دو را ِاۡن َاۡمـَسـَكـُهـمـا 
هيچ كسى بعد از او ِمـۡن َاَحـٍد ِمـۡن بَـۡعـِدٰه 
اوست بردبار آمرزنده ه و كـاَن َحـلـيـًمـا َغـفـوًرا  ـَّ ِان

فاطر، ۴۱

…………………………………… ِانّـا كُـلَّ َشـۡى ٍء 
…………………………………… َخـلَـۡقـنـاُه ِبـَقـَدٍر 

قمر، ۴۹
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اوست که زنده کند و بميراند ذی يُـۡحـيـی َو يُـمـيـُت  هُـَو الـَّ
و چون به کاری حکم کند ذا َقـضـٰی َاۡمـًرا  فَـاِ

پس به آن می گويد مـا يَـقـوُل لَـه و  ـَّ ن فَـاِ
باش، پس می باشد کُـۡن فَـَيـکـونُ 

غافر، ۶۸

…………………………………… ـَر لَـُكـُم الۡـبَـۡحـرَ  ذى َسـخَّ ُه الـَّ َالـلـّٰ
……………………………………  

ٰ
ِلـَتـۡجـِرَى الۡـُفـۡلـُك فـيـِه ِبـاَۡمـِره

…………………………………… َو ِلـَتـبۡـَتـغـوا ِمـۡن فَـۡضـِلـٰه 
…………………………………… َو لَـَعـلَّـُكـۡم تَـۡشـُكـرونَ 

جاثيه، ۱۲

نه خورشيد را سزد ـۡمـُس يَـۡنـبَـغـى لَـهـا  الَ الـشَّ
كه به ماه رسد َاۡن تُـۡدِرَك الۡـَقـَمـرَ 

و نه شب بر روز پيشى جويد َو الَ الـلَّـۡيـُل ساِبـُق الـنَّـهـاِر 
و همه در مدارى در گردشند. َو كُـلٌّ    فـى فَـلَـٍك يَـۡسـبَـحـونَ 

يس، ۴۰

کَـفـور: ناسپاس                  َقـَدر: اندازه      
ـَر: مسّخر کرد، رام کرد    لِـتَـْجـری: تا حرکت کند َسـخَّ

لِـتَـۡبـتَـغـوا: تا بجوييد
 

اختيار، حقيقتى وجدانى و مشهود
تفاوتى اساسى ميان آتش كه مى سوزاند، آب كه جارى مى شود، گياه كه مى رويد و حيوان كه 
راه مى رود، با انسان وجود دارد. هيچ يک از اين مخلوقات، قدرت انتخاب يک عمل خاص از ميان 
راه  چندين  و  كار  چندين  برابر  در  همواره  كه  است  انسان  فقط  اين  و  ندارند  را  ممكن  رفتار  چندين 
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مختلف قرار مى گيرد و از آن ها يكى را برمى گزيند.
ترک  و  انجام  بر  توانايی  معنای  به  که  اختيار  است.  اختيار  از  ناشی  گزينش  و  انتخاب  توانايی 
يک کار است، يک حقيقت وجدانى است و هر كس آن را در خود مى يابد و می بيند که شبانه روز در 
حال تصميم گرفتن برای انجام يک کار يا ترک آن است. حتى كسى كه آن را در سخن يا بحث انكار 
مى كند، در عمل از قدرت اختيار خود بهره مى برد. مولوى اين حقيقت را در قالب يك مثال اين گونه 

يادآورى مى كند:
آن يكی بر رفت باالی درخت

می فشاند او ميوه را دزدانه سخت
صاحب باغ آمد و گفت ای دَنی
از خدا شرمت، بگو چه می كنی؟

گفت: از باغ خدا بندۀ خدا
می خورد خرما كه حق كردش عطا
پس ببستش سخت آن دَم بر درخت
می زدش بر پشت و پهلو چوب سخت

گفت:  آخر از خدا شرمی بدار
می كُشی اين بی گنه را زار زار
گفت: كز چوبِ خدا اين بنده اش
می زند بر پشت ديگر بنده اش
چوبِ حق و پشت و پهلو، آنِ او

من غالم و آلت فرمان او
گفت: توبه كردم از جبر ای عيار
اختيار است اختيار است اختيار۱

از  مى كنيم،  مشاهده  خود  در  همواره  را  آن  فراوان  نشانه هاى  اختيار،  بودِن  روشن  وجود  با 
جمله:

۱ــ تفكر و تصميم : در ساعات متفاوت شبانه روز تصميم هايى مى گيريم و براى اين تصميم ها 
ابتدا انديشه مى كنيم و جوانب آن را با سبک و سنگين كردن مى سنجيم. گاهى نيز دچار ترديد مى شويم 
كه از ميان چند راه و چند كار، كدام  يک را انتخاب كنيم. دست آخر، پس از بررسى هاى الزم، يكى از 

١ــ مثنوی معنوی، مولوی
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آن راه ها را برمى گزينيم و وارد آن مى شويم:
اين كه فردا اين كنم يا آن كنم 

خود دليل اختيار است ای صنم۱

و  رضايت  از  احساسى  شويم،  موفق  خود  كار  در  هرگاه  پشيمانی :  يا  رضايت  احساس  ۲ــ 
خرسندى از خود، وجود ما را فرا مى گيرد. اين احساس رضايت نشانٔه آن است كه آن كار را از خود 
و نتيجٔه اراده و تصميم عاقالنٔه خود مى دانيم. گاه نيز در كارى مرتكب اشتباه مى شويم و بر اثر اين اشتباه 
به خود يا ديگرى زيان وارد مى شود. در اين هنگام احساس ندامت و پشيمانى به سراغمان مى آيد و اين 

بدان معناست كه آن اشتباه، به اراده و اختيار ما بوده است.
گر نبودی اختيار اين شرم چيست 
اين دريغ و خجلت و آزرم چيست؟

و آن پشيمانی كه خوردی زان بدی 
ز اختيار خويش گشتی مهتدی۲

۳ــ مسئوليت پذيری : هرکدام از ما خودمان را مسئول کارهايی می دانيم که انجام می دهيم. به 
همين جهت است که اگر کار ما درست و نيکوبود موردتشويق قرار می گيريم و اگر کار زشت و نادرست 
از ما سر زند تنبيه و کيفر می شويم. عهدها و پيمان ها نيز بر همين اساس استوار شده اند و اگر کسی 

پيمان شکنی کند و مسئوليت خود را انجام ندهد، وی را مستحق مجازات می شمرند.
هيچ گويی سنگ را فردا بيا 
ور نيايی من دهم َبد را سزا؟
هيچ عاقل مركلوخی را زند؟ 

هيچ با سنگی عتابی كس كند؟۳

در آيات ابتدا درس بينديشيد و توضيح دهيد   کدام آيات بيانگر اختيار انسان است 
و چگونه از آنها مي توان به وجود اختيار در انسان پي برد.

١ــ مثنوی معنوی، مولوی
٢ و ٣ــ همان مثنوی معنوی، مولوی، دفتر پنجم
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فوايد توجه ما به اختيار
گرچه قدرت اختيار با ساختار انسان سرشته شده و وجود آن انكارناپذير 

اختيار  قدرت  است.  آن  از  بهره مندى  نحؤه  دارد،  اهميت  آن چه  اما  است، 
از اين جهت، مانند قدرت تفكر است؛ چه بسيار افرادى كه استعداد فكرى 
خود  وجود  در  را  استعداد  آن  و  نكرده  توجه  بدان  ولى  دارند  خارق العاده اى 
مدفون ساخته اند. و چه بسيار افرادى كه استعدادى متوسط داشته اند، اما با 

همين استعداد متوسط، دروازه هاى بزرگ علم و دانش را فتح كرده اند.
ميان كسى كه نعمت اختيار و آزادى خود را شناخته و آن را باور دارد و كسى كه شخصيت خود 
را حقير، و اختيار خود را به تاراج رفته مى پندارد، تفاوت بسيار است. انسانى كه اختيار خود را باور 
كرده و به آن معتقد است، احساس هويت مى كند، و از خودباورى بااليى برخوردار است؛ در قبال كارهاى 

خود احساس مسئوليت مى كند، تصميم هاى اشتباه خود را مى پذيرد و در صدد جبران برمى آيد.

پندارهای ويرانگر
هر چند اختيار انسان امرى مشهود و انكار ناپذير است، اما برخى انديشه های باطل سبب رواج 
کسی که بپندارد که انسان مانند ساير اشيای مادی است، جايی برای اراده  جبرگرايی می شوند. مثالً 

واختيار باقی نمی گذارد.۱
رواج عقيدهٔ  «جبرى گرى» مانند ويروس فلج، تحرک، سازندگى و نشاط را از فرد و جامعه مى گيرد 
و فرصت را براى زورگويان فراهم مى كند.  زورگويان و تجاوزگران به حقوق مردم، قدرت و ثروِت به 
چنگ آورده را موهبت الهى معرفى مى كنند و مدعى مى شوند اين از تقدير و سرنوشت است كه گروهى 
غرق در نعمت و ثروت، و عده اى در محنت و مشّقت باشند. از طرف ديگر، كسانى كه از اين نعمات 
خواست  به  اعتراض  آنان،  مخالفت  مى پندارند  و  نمى دهند  اعتراض  حق  خود  به  شده اند،  محروم  الهى 

الهى و تقدير است.۲
افکار  گرفتار  و  رسيدند  خود  انديشه های  در  نتيجه  همين  به  مادی گرا  فالسفٔه  از  برخی  ميالدی  بيستم  و  نوزدهم  قرن های  در  ١ــ 
نيهيليستی (پوچ گرايی) شدند. برخی از نويسندگان ايرانی نيز در همان سال ها تحت تأثير آن انديشه ها قرار گرفتند و به فلسفٔه پوچی روی آوردند 

و زندگی مأيوسانه ای را گذراندند.
٢ــ وقتی که بنی اميه قدرت را به دست گرفتند و حاکم مسلمانان شدند و به چپاول و غارت اموال مسلمانان پرداختند و قوانين اسالم را 
زير پا گذاشتند، برای اينکه زمينٔه اعتراض و قيام مردم را از بين ببرند، عقيدٔه جبری گری را بين مردم رواج دادند و هرگونه حق طلبی را مبارزه با 

تقدير و سرنوشت معرفی می کردند، به گونه ای که مردم فکر کنند مبارزه با ستمگری مانند يزيد، مبارزه با خواست و تقدير الهی است.
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پندار ويرانگر ديگر از آِن كسانى است كه فكر مى كنند اختيار به معناى آزادى مطلق، محور 
قرار دادن خواست هاى خود بدون توجه به عواقب و نتايج آن، و حتى ناديده گرفتن قانون مندى هاى 
و  می خواهند  خود  هوس هاى  و  ميل  ارضاى  براى  را  اختيار  اينان،  است.  خلقت  جهان  بر  حاكم 
توجه نمی کنند که چنين برداشتی از اختيار، نتايج زيانباری برای آنها و جامعه و محيط زندگی آنان 

خواهد داشت.۱

٭ با بررسي عملكرد برخي جوامع و برخي آدم ها، نمونه هايي از اين خود محور و توجه 
افراطي به اراده و خواست انسان را نشان دهيد.

زمينه ساز شكوفايى اختيار
خداوند، قدرت اختيار و اراده را از آن جهت به ما عطا فرموده كه با بهره مندى از آن، دروازه هاى 
پيشرفت را فتح كنيم و قله هاى كمال را بپيماييم و در آسمان هستى تا جايى كه جز خدا نمى داند، به پيش 
رويم. زمينه ساز چنين پروازى و دورى از پندارهاى نادرست، درک صحيح نظام حاكم بر جهان خلقت 

است که در اينجا به شرح مختصر آن می پردازيم:
١ــ اعتقاد به خداوند حکيم : مهمترين گام برای رسيدن به اين معرفت، اعتقاد به خداوندى 
حكيم، عادل و قادر است كه با حكمت خود جهان را خلق كرده، و آن را تدبير و اداره مى كند  به طوری 
كه همٔه حوادث و رخدادهاى جهان، در يک چارچوب سامان دهى شده و قانون مند اتفاق می افتد و اگرچه 
ما، به علت دانش محدود و ناقص خود از درک عميق اهداف حكيمانٔه بسيارى از رويدادهاى جهان 

خلقت عاجز هستيم، اما مطمئنيم و اعتقاد داريم كه هر حادثه ای دارای هدفی معين می باشد.
قطره ای  كز  جويباری می رود 
از پی انجام كاری می رود

ايمان به خداوند حكيم و نظام حكيمانٔه او، همچنين اين اطمينان را به انسان مى بخشد كه جهان 
١ــ انسان محوری و اومانيسم افراطی، زيربنای فلسفه و انسان شناسی حاکم بر زندگی عصر جديد است و مورد نقد جدی متفکران 
مطهری،  شهيد  استاد  از  اخالق»  و «فلسفٔه  کتاب های «فطرت»  به  می توانيد  زمينه  اين  در  است.  گرفته  قرار  حقيقت طلب  دردمندان  و  بزرگ 
«بحران دنيای متجدد» از رنه گنون، «جوان مسلمان و دنيای متجدد» از دکتر سيد حسين نصر، «چپاول دانش و طبيعت» از واندانا شيوا، «علل 

تزلزل تمدن غرب» از اصغر طاهرزاده و «مبانی توسعه و تمدن غرب» از سيد مرتضی آوينی مراجعه کنيد.
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داراى حافظ و نگاهبانى است كه اشتباه در كار او راه ندارد. كشتى جهان ناخدايى دارد كه به علت 
علم و قدرت بى پايان آن ناخدا، به هيچ وجه احتمال غرق شدن و نابودى آن نمى رود و هيچ كسى جز او 

نيز نمى تواند آن را از نابودى نجات دهد. 

کدام يک از آيات درس به حقيقت ذکر شده اشاره دارد؟ پيام آن آيه را بنويسيد.
.............................................................................
.............................................................................

٢ــ قانو نمند بودن جهان : زندگی در يک جهان قانون مند، اين امکان را به ما می دهد که با 
شناخت و استفاده از قوانين جهان نيازهای خود را برطرف کنيم، استعدادهای خود را به فعليت برسانيم 

و پله های کمال را بپيماييم. نام ديگر اين قانون مندی و نظم و سامان، «قضا و قدر الهی» است.

قضا و قدر و اختيار انسان
«تقدير» به معناى «اندازه  گرفتن» است. «َقۡدر» و «َقَدر» نيز به معناى «اندازه» هستند. «قضا» به 
معناى «به انجام رساندن، پايان دادن، حكم كردن و حتمّيت بخشيدن» است. موجودات جهان، از آن 
ر به  جهت كه خداوند متعال حدود، اندازه، ويژگى، موقعيت مكانى و زمانى آنها را تعيين مى كند، مقدَّ
تقدير الهى هستند؛ و از آن جهت كه با حكم و فرمان و ارادٔه الهى ايجاد مى شوند، مربوط به قضاى 
الهى هستند. به عبارت ديگر، نقشٔه جهان با همٔه ريزه كارى ها و قانون مندى هايش از آن خداست و اجرا 
و پياده كردن آن نيز به وسيلٔه خداست. به همين جهت نه در نقشٔه آن نقص و اشتباهى هست و نه در 
اجرا و پياده كردن آن. آيا اگر غير از اين بود، ما مى توانستيم با اطمينان خاطر كار و فعاليت كنيم و از 

اختيار خود بهره اى ببريم؟
آبى كه با ارادٔه خود مى نوشيم، به علت اعتماد به همين تقدير است. يعنى مى دانيم كه خداوند 
آب را با ويژگى ها، اندازه ها و تقديرها آفريده كه سبب رفع تشنگی انسان مى شود. اّما كسى كه اين 
تقديرها را نبيند و جهان را پر از هرج و مرج بپندارد، آيا واقعاً مى تواند از اراده و اختيار خود بهره 

ببرد؟



زير  سؤاالت  به  کنيد و  تفکر  ٤٠ سورة يس  غافر و  ۶۸ سورة  قمر،  ٤٩ سورة  آيات  در 
پاسخ دهيد:

١ـ آيا چيز در جهان هست که دارا خصوصيات و ويژگي معين ّ نباشد؟ 
سوره……/ آيه……

.............................................................................
٢ـ پديده ها جهان به حکم و ارادة کيست؟                                                سوره……/ آيه……
.............................................................................

۳ـ آيا موجودات جهان از قانون مند خود خارج مي شوند؟                 سوره……/ آيه……
............................................................................. 

۴ـ پاسخ سؤال ها فوق چه تأثير در زندگي انسان دارد؟           
.............................................................................

برخى چنين پنداشته اند كه قضا و قدر الهى با اختيار انسان ناسازگار است و تصور مى كنند   
تقدير، چيزى وراى قانون مندى و نظم است كه وقتى به حادثه اى تعلق گرفت، هر قانونى را لغو و هر 
نظمى را برهم مى زند؛ درحالى كه خواهيم ديد بدون پذيرش قضا و قدر الهى هيچ نظمى برقرار نمى شود 

و هيچ زمينه اى براى كار اختيارى پديد نمى آيد.
 ، روزى اميرمؤمنان على  با جمعى از ياران خود در سائه ديوارى نشسته بودند. امام 
متوجه كجى و سستى ديوار شد. براى اين كه ديوار روى ايشان و ياران نريزد، از آن جا برخاست و زير 

سائه ديوارى ديگر نشست. يكى از ياران به آن حضرت گفت:
ــ يا اميرالمؤمنين آيا از قضاى الهى مى گريزى؟

امام فرمود: «از قضاى الهى به َقَدر الهى پناه مى برم.»
برداشت نابه جاى آن شخص، چنين بود كه اگر قضاى الهى به مرگ انسان تعلق گرفته باشد، چه 
در سائه ديوار كج و سست نشسته باشد چه در سائه ديوار مستحكم، ديوار خراب خواهد شد و مرگ 
خواهد آمد؛ بنابراين حركت و تغيير مكان وى و تصميم گيرى براساس دستور عقل، بى فايده است. اّما 
اميرمؤمنان با رفتار و گفتار خود، نگرش صحيح از قضا و قدر را نشان داد و به آن شخص (و ديگران) 
آموخت كه اعتقاد به قضا و قدر، نه تنها مانع تحرک و عمل انسان نيست؛ بلكه عامل و زمينه  ساز آن است. 
زيرا فرو   ريختن ديوار كج، يک قانون و قضاى الهى است. اين قضا متناسب با شرايط و تقدير خاص 
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آن ديوار، يعنى كجى آن است. اّما اگر ديوار، ويژگى ديگرى داشته باشد، يعنى اگر محكم باشد، قانون و 
قضاى ديگرى را به دنبال خواهد آورد و انسانى كه اين دو تقدير و اين دو قضا را بشناسد، تصميم مى گيرد 

و دست به انتخاب مناسب تر می زند.
حال جهانى را درنظر بگيريد كه هيچ گونه تقدير و اندازه اى بر پديده هاى آن حاكم نباشد؛ آيا در 
چنين جهانى جايى براى اراده و اختيار انسان وجود دارد؟ و آيا اصالً چنين جهانى معنا دارد و مى تواند 

واقعيت خارجى پيدا كند؟

رابطۀ ارادۀ انسان با ارادۀ خداوند
اينكه مى گوييم خداوند با حكمت خود، اندازه، ويژگى و نقشٔه پديده ها را معين مى كند و با ارادٔه 
خود محقق مى سازد، به اين معناست كه حوادث جهان و از جمله كارهاى انسان تحت تدبير و ارادٔه 
خداوند و مظهرى از قضا و قدر اوست. مسأله اين است: چگونه مى توان هم به قضا و ارادٔه الهى 
معتقد بود و هم انسان را موجودى مختار دانست؟ آيا مى توان گفت كه كار انسان، هم به اراده و اختيار 

او وابسته است و هم به ارادٔه خداوند؟
براى پاسخ به اين پرسش الزم است با علت هايى كه در پيدايش يک پديده دخالت دارند، آشنا 

شويم. اين علل، بر دو دسته اند:
۱ــ علل عرضى : در پيدايش هر پديده ممكن است چند عامل به صورت مجموعه و با همكارى 
يكديگر دخالت كنند. مثالً براى رويش يک گل، مجموعه اى چون باغبان، خاک، آب، نور و حرارت 

را  گل  يكديگر  مشاركت  با  و  مى دهند  هم  دست  به  دست 
مى گويند.  عرضى»  را «علل  علل  اين گونه  مى آورند.  پديد 
برعهده دارد  مستقيم نقشى  در اين مثال، هر عامل به طور 

كه با نقش ديگرى متفاوت است.
۲ـ علل طولى : گاهى تأثير چند عامل در پيدايش يک پديده اين گونه است كه مثالً، يک عامل 
در عامل ديگر اثر مى گذارد و آن عامل دوم در عامل سوم تأثير مى كند تا اثر عامل اول را به معلول منتقل 
كند. براى مثال، وقتى كه شما قلم به دست مى گيريد و نامه مى نويسيد، چندين عامل، در طول هم، در 

انجام اين كار دخالت دارند:
اول، قلم كه با حركت خود روى صفحه جمالت را مى نگارد؛

دوم، دست شما كه قلم را به حركت درمى آورد؛
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سوم، سيستم عصبى بدن كه موجب حركت دست شما مى شود؛
چهارم، ارادٔه شما كه مقدم بر سه علت قبلى است؛
پنجم، نفس يا روح شما كه اراده از او پديد مى آيد.

كار نوشتن را به هر    يک از اين عوامل مى توان نسبت داد؛ بدين معنا كه اگر هريک از اين عوامل نبود، 
عمل نوشتن ممكن نمى شد، اما هر علتى، به ترتيب، علت بودن خود را از عامل باالتر مى گيرد. قلم مى نويسد، 
اما حركت آن ناشى از حركت دست است. حركت دست به نوبٔه خود محصول كار سيستم عصبى است. 

اين كار هم ناشى از اراده و اراده هم از نفس شماست. اين علت ها را «علل طولى» مى گويند.
وجود اختيار و اراده در انسان به علت ارادٔه الهى و خواست اوست. خداوند اراده كرده است 
كه انسان موجودى مختار و داراى اراده باشد. در فعل اختيارى، تا زمانى كه انسان به انجام فعلى اراده 
نكند، آن فعل انجام نمى گيرد. اما در عين حال، وجود ما، ارادٔه ما و عملى كه از ما سر مى زند، همگى 

وابسته به ارادٔه خداوند است. يعنى ارادٔه انسان در طول ارادٔه خداست و با آن منافات ندارد.

٭ با اين كه قضا الهي و اختيار، هر دو، چه در موفقيت ها و چه در شكست ها انسان نقش 
دارند، چرا برخي انسان ها مي كوشند شكست ها خود را به قضا و قدر نسبت دهند؟
.............................................................................

اختيار انسان، يک تقدير الهى 
وقتى از تقدير جهان به    وسيلٔه خداوند سخن مى گوييم، منظورمان فقط تعيين طول، عرض، حجم، مكان 
و زمان يک موجود نيست. اين ها ساده ترين و آشكارترين تقديرها هستند. تقدير الهى شامل همٔه ويژگى ها، 

كيفيت ها و كلئه روابط ميان موجودات مى شود. اين كه آب در چند درجه بجوشد، تعداد 
الكترون هاى هر عنصر چه تعداد باشد، ماه در كدام مدار دور زمين گردش كند، بدن انسان 
از چه اعضايى تشكيل شود، كار هر عضوى چه باشد، همه و همه از تقديرات الهى است. 
يكى از تقديرات الهى براى انسان اين است، كه او داراى اختيار باشد؛ همان طور كه مثالً 
به آب، ويژگى مايع بودن را داده است، به انسان نيز ويژگی مختاربودن را عطا کرده است.

كسى  و  دهد»  انجام  اختيار  را «با  كارهايش  انسان  كه  خواسته  اين گونه  خداوند  ديگر،  تعبير  به 
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نمى تواند از اختيار، كه ويژگى ذاتى اوست، فرار كند؛ حتى اگر بخواهد فرار كند، باز هم اين يک كار 
اختيارى خواهد بود، چون همين كار را با خواست و ارادٔه خود انجام مى دهد.

محدودۀ اختيار انسان
اما  اوست.  پويايى  و  تحرک  مانع  قانون مندى ها  اين  كه  كند،  تصور  انسان  اول،  نگاه  در  شايد 
در نگاهى ژرف تر خواهد ديد كه خداوند با چه زيبايى رابطٔه ميان قدرِت اختيار انسان و نظام جهان را 
سامان داده، به گونه اى كه نه تنها اين نظام سّد راه او نشود، بلكه زمينه ساز عروج و صعود وى به سوى 

قله هاى كمال گردد.
تاريخ علم نشان مى دهد كه همين نظام قانون مند، به انسان امكان داده است تا دروازه هاى علم 
نوردد و  در  را  كهكشان ها  فضاى  بجويد و  را  اقيانوس ها  اعماق  بشكافد،  را  درياها  پهنٔه  بگشايد،  را 

ابزارهاى گوناگونى براى زندگى خود بسازد.
آسمان و دريا  توجه كنيم كه ما در چارچوب قوانين حاکم بر هستی حق انتخاب داريم و مثالً 
و  ويژگى ها  آدمى  كه  مى شوند  انسان  مسّخر  و  رام  درصورتى  فقط  نيست؛  انسان  رام  شرايطى  هر  در 
قانون مندى هاى آنها را بشناسد و متناسب با آن ويژگى ها، ابزارهايى مانند هواپيما و  كشتى تهيه كند تا 

بتواند در آسمان ها و درياها سير كند.
و  جهت دهنده  هم  و  انسان  اختيارى  كار  الزمٔه  هم  قانون مندى ها  و  تقديرات  پس 
محدود كنندٔه آن است. برخى از افراد به همين نكتٔه بسيار روشن توجه نمى كنند و بدون 
درک قانون مندى هاى جهان، براى رسيدن به خوشبختى، راه هاى دلخواه خود را دنبال 

مى كنند و بدبختى خود را رقم مى زنند.

در آية ١٢ سورة  جاثيه تفکر کنيد و به سؤال ها زير پاسخ دهيد:
ر بودن آسمان ها و درياها چيست؟ ١ـ مقصود از رام و مسخّ

.............................................................................
٢ـ چرا کشتي ها مي توانند در درياها حرکت کنند؟

.............................................................................
٣ـ چرا انسان مي تواند با اختيار خود به جستجو در دريا بپردازد؟

.............................................................................
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در درس قبل، با حقيقت اختيار و رابطۀ آن با قضا و قدر 
الهی آشنا شديم و دانستيم كه قانون مندی و نظام حاكم بر جهان 
خلقت، تجلی تقدير الهی و زمينه ساز حركت و پويايی انسان و به 
كارگيری اراده و اختيار او می شود. در اين درس می خواهيم با برخی 
از قانون ها و سنت های الهی كه در زندگی انسان تأثير بيشتری دارند، آشنا شويم تا با توجه به آنها 

برنامه ريزی كنيم و راه موفقيت را هموارتر سازيم. 

درس ششم
سنت های خداوند
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…………………………………… َقـۡد َخـلَـۡت ِمـۡن َقـبۡـِلـکُـۡم ُسـَنـٌن  
…………………………………… فَـسـيـروا ِفـی االَۡرِض 
…………………………………… فَـۡانـظُـروا  
…………………………………… بـيـَن   کَـۡيـَف کـاَن عـاِقـبَـُة الۡـُمـَکـِذّ

آل عمران، ١٣٧

آيا مردم می پندارند رها می شوند؛  َاَحـِسـَب الـّنـاُس َاۡن يُـۡتـَرکـوا 
همين که گويند ايمان آورديم، َاۡن يَـقـولـوا آَمـّنـا 

و آزمايش نمی شوند؟ َو هُـۡم اليُـۡفـَتـنـونَ 
عنکبوت، ٢

کمک می کنيم هم به اينان (نيکوکاران)  کُـّال ً نُـِمـدُّ ٰهـُؤالِء  
هم به آنان (بدکاران) َو ٰهـُؤالِء  
از عطای پروردگارت ِمـۡن َعـطـاِء َرِبّـَک  

و عطای پروردگارت منعی ندارد َومـا کـاَن َعـطـاُء َرِبّـَک َمـحـظُـوًرا  
اسراء، ٢٠

آنان که  کفر پيشه کرده اند تصور نکنند ذيـَن کَـَفـروا  َوال يَـۡحـَسـبَـنَّ الـَّ
اگر به آنان مهلت (بدکارى) مى دهيم ما نُـۡمـلى لَـُهـمۡ  ـَّ اَ ن

به نفع آنهاست َخـۡيـٌر  ِ ال َنۡـُفـِسـِهـمۡ 
فقط به اين خاطر به آنان مهلت مى دهيم ما نُـۡمـلـى لَـُهـمۡ  ـَّ ِان

که بر گناهان خود بيفزايند ِلـَيـۡزدادوا ِاثۡـًمـا 
درحالى که عذابى خوارکننده براى آنهاست َو لَـُهـۡم َعـذاٌب ُمـهيـنٌ 

آل عمران، ۱۷۸
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و کسانى که آيات ما را انکار کردند بـوا ِبـآيـاِتـنـا  ذيـَن کَـذَّ َوالـَّ
به تدريج گرفتار عذابشان خواهيم کرد َسـَنـۡسـَتـۡدِرُجـُهـمۡ 

از آن راه که نمى دانند ِمـۡن َحـۡيـُث اليَـۡعـلَـمونَ 
و به آنها مهلت مى دهم َو ُاۡمـلى لَـُهـمۡ 

همانا تدبير من استوار است ِانَّ کَـۡيـدى َمـتـيـنٌ 
اعراف، ۱۸۲ و ۱۸۳

…………………………………… َمـۡن جاَء ِبـالۡـَحـَسـَنـِة 
…………………………………… فَـلَـه و َعـۡشـُر َامـثـاِلـهـا 
…………………………………… ـِيّـئَـِة  َو َمـۡن جـاَء ِبـالـسَّ
…………………………………… فَـال يُـۡجـزٰى ِاالّ ِمـۡثـلَـهـا 
…………………………………… َو هُـۡم ال يُـظۡـلَـمـونَ 

انعام، ۱۶۰

اگر مردم شهرها ايمان آورده َو لَـۡو َانَّ َاۡهـَل الۡـُقـرٰى آَمـنوا 
و به تقوا گراييده بودند، َقـوا  وَ  اتـَّ
همانا برايشان مى گشوديم لَـَفـَتـۡحـنا َعـلَـۡيـِهـمۡ 
برکاتى از آسمان و زمين ـماِء َو ۡاالَۡرِض  بَـَرکاٍت ِمـَن الـسَّ

ولى تکذيب کردند بـوا  ِکـۡن کَـذَّ ـٰ َول
پس آنان را گرفتار ساختم فَـاََخـۡذنـاهُـمۡ 
به کيفر آن چه کسب کردند ِبـما کانوا َيـۡکـِسـبونَ 

اعراف، ۹۶

ُسنَن: سنت ها   َخلَت: گذشت   
لَنَهدَينَُّهم: حتماً آنان را هدايت می کنيم  سيروا: جستجو کنيد، بگرديد  

ُيجزٰی: جزا داده شود  جاءَ بـ: آورد، بياورد  
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با تفكر در آيات، پيام های زير را تكميل كنيد. 

١ـ حيات فرد و اجتماعي انسان دارا ………… است. 
سوره……/ آيه……

٢ـ با مطالعه زندگي …… مي توان اين ……… به دست آورد. 
سوره……/ آيه……

٣ـ هرکس ادعا ايمان کند، ………… قرار مي گيرد.              سوره……/ آيه……
٤ـ خداوند به کافران مهلت مي دهد و آنان از اين مهلت ………

 سوره……/ آيه……
٥ـ برخي انسان ها به تدريج گرفتار ……… مي شوند.            سوره……/ آيه……

٦ـ مطابق با ……… الهي ، ميان پاداش و جزا ……… وجود  دارد . 
سوره……/ آيه……

٧ـ مطابق با ……… الهي ، رفتار خوب يا بد  انسان ها ………… تأثير دارد.
 سوره……/ آيه……

سنت های الهی 
براساس تقدير الهی، جهان خلقت دارای قانون مندی است و پديده های جهان در دايرٔه قوانين 
خاصی حرکت می کنند و مسير تکاملی را می پيمايند يا بر يکديگر تأثير می گذارند. اين قوانين، اختصاص 
به پديده های طبيعی ندارد و زندگی فردی و اجتماعی انسان ها را هم دربر می گيرد. قرآن کريم از اين 
قوانين با عنوان «سنت های الهی» ياد کرده و انسان ها را به شناخت آنها، به خصوص سنت های مربوط 

به زندگی انسان ها دعوت نموده است.                       پيام شمارٔه ........
شناخت قوانين جهان خلقت سبب آشنايی ما با نشانه های الهی و درک عظمت خالق آنها و نيز 
بهره مندی از طبيعت می شود. اّما شناخت قوانين حاکم بر زندگی انسان ها، موجب تنظيم درست رابطٔه 
انسان با خود، ديگران، جهان خلقت و خداوند می گردد و راه رسيدن به کمال را هموار می کند. برخی 

از اين سّنت ها عبارتند از: 
۱ــ امتحان و ابتالء : اين سنت، مربوط به چگونگى و فـرايند رشد و تکامل انسان و عامل 
ظهور و بروز استعدادهاى اوست. هر انسان انتخابگرى براى اين که نّيت و تمايل درونى خود را 
نشان دهد و نتيجٔه آنچه را برگزيده است، آشکارا مشاهده کند، همواره در معرض امتحـان و آزمايش 
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آزمايش هاى  وارد  مى کند،  اعالم  را  الهى  هدايت  راه  و  خداوند  به  خود  ايمان  که  کسى  نيز  است. 
ويژه و امتحان هاى خاص مى گردد. همٔه انسان ها در طول عمر خود در معرض آزمايش اند و پيروزى 
تکامل،  و  شدن  ساخته  و  بد  از  خوب  انسان های  شدن  جدا  سبب  آزمايش ها،  اين  در  شکست  يا 
امتحان  با  و  مى يابيم  راه  باالتر  مرحلٔه  به  شويم  پيروز  اگر  مى گردد.  آنها  عقب ماندگى  و  خسران  يا 
به  تا  مى شود  آزمايش  سال  هر  طول  در  که  دانش آموزى  مانند  درست  مى شويم.  روبه رو  جديدترى 

کالس باالتر راه يابد.                     پيام شمارٔه ........
امام صادق  مى فرمايد:

به راستى که مؤمن َمـا الـُمـؤِمـنُ  ـَّ ِان
به منزلٔه کفٔه ترازوست ـِة الۡـميـزاِن،  ِبـَمـۡنـِزلَـِة کَـفَّ

هر اندازه ايمانش افزوده شود، کُـلَّـما زيـَد فى ايـماِنـهٰ 
امتحانش نيز سنگين تر مى شود۱ زيـَد فى بَـالِئـهٰ 

انسان  تکامل  و  رشد  برا  و  امتحان  و  ابتالء  برا  زندگي  حوادث  مي داند  که  کسي  ٭ 
است، در مواجهه با اين حوادث چگونه برخورد مي کند؟

۱ـ  ..........................................................................
۲ـ ..........................................................................
۳ـ  ..........................................................................

۲ــ امداد الهى : در برابر دعوت انبياء، مردم دو دسته مى شوند: دسته اى به نداى حقيقت پاسخ 
مثبت مى دهند و هدايت الهى را مى پذيرند و دسته اى لجاجت ورزيده و در مقابل حق می ايستند. سنت 
الهى اين است که هر کس با اراده و اختيار خود، راه حق يا باطل را برگزيند، شرايطى براى او فراهم شود 
که در مسيرى که در پيش گرفته، به پيش رود و سرشت خود را آشکار کند. يعنی خداوند برای هر دو 
گروه امکانات و لوازم رسيدن به خواسته ها و هدف هايشان را فراهم می کند. در حقيقت، کسى که راه حق 
را برمى گزيند، مورد لطف خداوند قرار مى گيرد و مراتب کمال را مى پيمايد و افرادی که فقط خواهان دنيا 

۱ــ بحاراالنوار، ج ٦٧، ص ٢١٠
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هستند و برای آن می دوند، آن را به دست می آورند. البته اينان عواقب زيانبار اين تصميم را در آخرت 
مشاهده خواهند کرد.۱ بنابراين روی آوردن دنيا و لذت های دنيايی به برخی انسان های گناه کار نشانٔه مورد 

لطف خدا قرار گرفتن آنان نيست. زيرا از نعمت بی پايان الهی محروم مانده اند.      پيام شمارٔه ........
حق  راه  در  قدم  پاک،  نّيت  با  که  آنان  به  نسبت  متعال  خداى  خاص  امداد  الهى :  توفيق  ۳ــ 
گذارند و سعادت جهان آخرت و رضايت پروردگار را هدف خود قرار دهند، «توفيق الهى» نام دارد. 
يعنی همراه با سعى و تالشى که انسان از خود نشان مى دهد، خداوند نيز شرايط و اسباب را چنان فراهم 

مى سازد که وی بتواند آسان تر به مقصد برسد.
يکى از جلوه هاى اين توفيق، نصرت و هدايت الهى به دنبال تالش و مجاهدت است. خداوند، 

انسان تالشگر و مجاهد را حمايت مى کند، دست او را مى گيرد و با پشتيبانى خود به پيش مى برد.
         پيام شمارٔه ........

در حقيقت، انساِن حق گرا، خود را با نظام حاکم بر جهان که نظامى حق است، هماهنگ کرده و درنتيجه 
نظام خلقت به او کمک مى کند و يک قدمش به اندازهٔ ده ها قدم نتيجه مى دهد. براى مثال، قرآن کريم وعده 

مى دهد که بيست نفر يا صد نفر انسان  تقواپيشه و شکيبا بر دويست نفر يا هزار نفر از کفار پيروز مى شوند.۲
مى ورزند،  دشمنى  و  عناد  حق  با  و  برمی گزينند  را  باطل  راه  که  آنان   : استدراج  و  امالء  ۴ــ 
خداوند به آنها مهلت و فرصت زندگی می دهد ولی آنها اين فرصت را وسيلٔه غوطه ور شدن در تاريکى ها 
بتابد،  آنها  دل  در  حّقى  نور  که  داشت  وجود  اميدى  اندک  ابتدا  در  اگر  که  به طورى  می دهند؛  قرار 
به تدريج چنين اميدى بر باد رفته و به شقاوت ابدى گرفتار خواهند شد. درحقيقت، مهلت ها و امکانات، 
با اختيار و ارادٔه خودشان به صورت بالی الهی جلوه گر شده و باعث می شود که بار گناهان آنان هر 
روز سنگين و سنگين تر شود. اين سنت، که از جمله سنت هاى حاکم بر زندگى گناه  کاران است، سنت 

«امالء» يا «امهال»۳ نام دارد.                    پيام شمارٔه ........
همين  از  استفاده  با  آنها  و  مى افزايد  گمراهان  امکانات  بر  دادن،  مهلت  بر  عالوه  خداوند  گاهی 
امکانات، و با اصرار خود بيشتر در فساد فرو مى روند و قدم به قدم از انسانيت فاصله گرفته، و به تدريج 
به سوى هالکت ابدى نزديک تر مى شوند. چنين حالت تدريجى در حرکت به سوى عذاب الهى را سنت 

«استدراج» مى خوانند.                     پيام شمارٔه ........

۱ــ اسراء، ١٨ تا ٢٠
۲ــ انفال، ٦٥

۳ــ امالء و امهال به معنای مهلت دادن است.
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٭  برخي از مردم که با سنت ها الهي آشنايي ندارند، رو آوردن امکانات به گناه کاران 
را چگونه تحليل مي کنند؟ و دچار چه حالتي مي شوند؟ 

.............................................................................

.............................................................................
اما درک درست اين موضوع، ما را به سو چه تحليلي هدايت مي کند؟ 

.............................................................................

.............................................................................

۵   ــ تفاوت در پاداش و کيفر : با آنکه براساس عدل، خداوند بايد به همٔه بندگان براساس ميزان 
اعمالشان پاداش يا جزا دهد، اما از آن جا که خداوند با فضل خود با بندگان رفتار مى کند، کار نيک را چند 
برابر و کار بد را فقط به اندازٔه خودش پاداش و جزا مى دهد.         پيام شمارٔه ......  

۶ـ  ـ تأثير نيکى  يا بدی  در سرنوشت  : رهنمودهاى پيشوايان دين به ما مى آموزند که زندگى ما 
به شدت تحت تأثير رفتارهای ماست. به طور مثال، نيکوکارى يا گناه از جمله عوامل مؤثر در طول عمر 

يا کوتاهى آن هستند.
امام صادق  مى فرمايد:

کسانى که به واسطٔه گناه مى ميرند نـوِب  َمـۡن يَـموُت ِبـالـذُّ
از کسانى که به واسطٔه سرآمد  ـۡن يَـموُت ِبـۡاالٔجـاِل  َاکۡـثَـُر ِمـمَّ

عمرشان مى ميرند، بيشترند.  
و کسانى که به سبب نيکوکارى زندگى َو َمـۡن يَـعيـُش ِبـۡاال ِۡحـساِن 

دراز دارند،  
از کسانى که به عمر اصلى زندگى  ـۡن يَـعيـُش ِبـۡاال َۡعـماِر  َاکۡـثَـُر ِمـمَّ

مى کنند، بيشترند.۱  

دعا نيز مى تواند سبب بسيارى از خوبى ها و مانع بسيارى از بالها گردد، البته درصورتى که دعا 

۱ــ بحاراالنوار، ج ٥، ص ١٤٠
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با شرايط واقعى آن انجام شود و چيزى که انسان از خداوند درخواست مى کند، در نهايت به ضرر او 
تمام نشود.

اين سنت، يک سنت اجتماعى نيز هست. جامعه اى که در مسير خوبى ها گام بردارد، درهاى 
گرفتار  عذاب ها  برخى  به  شود،  آلوده  گناه  به  که  جامعه اى  و  مى گشايد  خود  روى  به  را  الهى  رحمت 

خواهد شد.         پيام شمارٔه ........

٭ اکنون که با برخي از مهم ترين سنت ها خداوند آشنا شديم، الزم است برا حرکت 
درست در بستر اين سنت ها و بهره مند مطلوب از آنها به سؤال ها زير پاسخ دهيم 

و مطابق با پاسخ ها خود برنامه ريز کنيم.
انجام  بايد  اقداماتي  چه  آييم  بيرون  موفق  ابتالء  و  امتحان  سنت  از  اين که  برا  ١ـ 

دهيم؟
الف) ........................................................................
ب) ..........................................................................
ج) ...........................................................................

الهي  توفيق  از  بهره مند  و  شود  شما  نصيب  الهي  امداد  مثبت  شکل  اين که  برا  ٢ـ 
گرديد چه برنامه هايي را پيشنهاد مي دهيد؟

الف) ........................................................................
ب) ..........................................................................
ج) ...........................................................................

٣ـ چگونه تشخيص دهيم گرفتار امالء و استدراج نشده ايم؟
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

چند نکته
، سؤال کرد، آيا  ۱ــ پس از جنگ صفين و در راه بازگشت از جنگ، مردى از امام على 

رفتن به جنگ بنا بر قضا و قدر الهى بود؟
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آن حضرت پاسخ داد: «آرى، از هيچ تپه اى باال نرفتيد و در هيچ وادى سرازير نگشتيد، مگر 
به قضا و قدر الهى.»

آن مرد پرسيد: «پس رنج هاى ما در اين سفر آيا به حساب خدا گذاشته خواهد شد و نبايد انتظار 
مشاهده  گاه  نيز  امروزه  که  است  قدر  و  قضا  از  نادرست  برداشت  همان  (اين  باشيم؟»  داشته  پاداشى 

مى شود.)
، فرمود: «خداوند به شما سه اجر بزرگ عنايت فرموده، اجر رفتن به جنگ، زيرا با  امام 
ارادٔه خود رفتيد؛ اجر حضور در جبهه، زيرا به ارادٔه خويش در آن جا حضور داشتيد؛ اجر بازگشت 

از نبرد، زيرا به ارادٔه خود بازگشتيد و در هيچ يک از اين مراحل مجبور نبوديد.»
، به برداشت ناصحيح از قضا و قدر که در ذهن آن مرد بود، اشاره کرد و فرمود:  سپس امام 
«شايد از اين که گفتم رفتنتان بنابر قضا و قدر الهى بود، گمان کردى قضا و قدر، جبرى و حتمى بود؟ 

اگر اعمال مردم بر اين گونه بود، پاداش و مجازات، بيهوده و باطل مى شد.»۱
۲ــ يکى از مسائل طرح شده اين است که «اگر خدا از قبل سرنوشت و آيندٔه مرا مى داند  تالش 
خداوند  علم  در  بکنم، چون  تالشى  من  اگر  باشد.  داشته  آينده ام  در  نقشى  نمى تواند  ديگر  من  ارادٔه  و 
شکست من آمده، تالشم به جايى نخواهد رسيد، و اگر هم علم خداوند بر موفقيتم باشد، نيازى به تالش 

ندارم».
چنين برداشتى از علم الهى، ناشى از قياس کردن خداى متعال با انسان و کارهاى اوست، که از 

لغزش گاه هاى انسان است و قرآن کريم پيوسته در اين باره هشدار مى دهد.
در اين برداشت، فرض بر اين بوده است که خداوند فقط پايان و نتيجٔه فرايند را می داند و از 
خود فرايند و حوادث آن آگاه نيست. يک کارشناس فوتبال که نتيجٔه يک مسابقه را می داند، يا معلمى 
کار  اين  به  دست  دارند،  که  محدودى  اطالعات  براساس  مى زند،  حدس  را  دانش آموز  يک  آيندٔه  که 
مى زنند. آن معلم نمى داند که اين دانش آموز از لحظٔه بعد تا روز امتحان چه تصميم هايى خواهد گرفت، 
آيا متحّول خواهد شد يا به راه گذشته ادامه خواهد داد. اّما علم خداوند اين گونه نيست؛ او  همان طور 
که پايان فرايند را مى بيند تمام اتفاقات و تصميم گيرى هاى طول فرايند را هم مشاهده مى کند، او مى داند 
که مثالً فردا آن دانش آموز به اختيار خود تصميم مى گيرد ساعات مطالعٔه خود را افزايش دهد، تصميم 
مى گيرد از ميزان خواب خود کم کند و ده ها تصميم اختيارى ديگر. همچنين مى بيند که اين تصميم ها 
در پايان، منجر به قبولى وى خواهد شد. پس علم خداوند منحصر به نتيجٔه پايانى فرايند نيست، بلکه به 

۱ــ اصول کافی، ج١، ص ۲۱۶
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سلسلٔه تصميم ها و عوامل ديگِر مؤثر در آن فرايند نيز متعلق است. در حقيقت، علم خداوند، براساس 
علم به تمام عوامل و جزئيات است، نه يک پيش بينى ِصرف دربارٔه نتيجه.

«انتخاب» دشوارترين لحظات براى انسان است.
وقتى «لحظٔه انتخاب» فرا مى رسد، وسوسه ها و ترديدها هم به سراغ تو 
مى آيند، و آن «جلوه»اى را که در يک «برق معنويت» ديده اى، از نظر و نگاهت 

محو مى سازند.
«چگونه بودن» يکى از همين انتخاب هاى دشوار است.

شخصيت تو در گرو همين تصميم ها و برگزيدن هاست. اين تويى که خمير مائه «هستى» 
خود را، با دو دسِت«انتخاب» خويش، شکل مى دهى و مى سازى. 

يک شب، در خلوت خويش، روبه آينٔه حقيقت بنشين و با خودت، بى واسطه و بى ريا 
حرف بزن. تو کيستى؟ چيستى؟ کجايى؟ چه مى کنى؟ چگونه اى؟

تو مختارى؛ پس ناچار بايد انتخاب کنى. بزرگى آدم ها به بزرگى انتخاب هاى آنهاست. 
تو مى خواهى بزرگ باشى يا کوچک؟

اين ديگر با خوِد توست، اّما اين را هم بدان که انتخاب تو همواره با توست، تا ابد، تا 
هميشه!۱ 

۱ــ برگرفته از کتاب «گامی در مسير» از جواد محدثی، با اندکی تصرف و اضافات
٦٠
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خدای متعال به حضرت داود  فرمود:
ای داود، اگر روی گردانان از من چگونگی انتظارم برای 
معصيت هايشان  ترك  به  مرا  اشتياق  و  آنان  با  مدارايم  آنان، 
می دانستند، بدون شـك از شوق آمدن به سوی من می مردند 

و بندبند وجودشان از محبّت من از هم می گسست.1
تصميم های جديد همواره برای تكميل پيمان های قبلی و پيمودن 
آثار  و  شده  پيموده  غلط  به  چندی  كه  است  مسيری  از  بازگشت  برای  گاه  بلكه  نيست.  راه  ادامۀ 
زيانباری برجای گذاشته است. اين گونه تصميم ها «توبه» نام دارد. در اين درس می خواهيم بدانيم 

توبه چيست؟ و بازگشت حقيقی چه ويژگی هايی دارد؟ 

۱ــ ميزان الحکمه، ج ٤، محمد محمدی ری شهری، ص ٢٧٩٧

درس هفتم
بازگشت
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…………………………………… َوَمـۡن يَـۡعـَمـۡل سـوًءا 
…………………………………… َاۡو يَـظۡـِلـۡم نَـۡفـَسـه و 
…………………………………… َه   ثُـمَّ يَـۡسـَتـۡغـِفـِر الـلـّٰ
…………………………………… َه َغـفـوًرا َرحـيـًما   يَـِجـِد الـلـّٰ

 نساء، ١١٠
…………………………………… فَـَمـۡن تـاَب 
…………………………………… ِمـۡن بَـۡعـِد ظُـۡلـِمـهٰ 
…………………………………… َو َاۡصـلَـحَ 
…………………………………… َه يَـتـوُب َعـلَـۡيـِه  نَّ الـلـّٰ فَـاِ
…………………………………… َه َغـفـوٌر َرحـيـمٌ  ِانَّ الـلـّٰ

مائده، ۳۹

…………………………………… ِاالّ َمـۡن تـاَب و آَمنَ 
…………………………………… َو َعـِمـَل َعـَمـالً صاِلـًحا 
…………………………………… هُ  ُل الـلـّٰ ِئـَک يُـبَـِدّ ـٰ فَـاُول
…………………………………… َسـِيّـئـاِتـِهـۡم َحـَسـناٍت 
…………………………………… ُه َغـفـوًرا َرحيـًما  َو کاَن الـلـّٰ

فرقان، ۷۰

َيِجِد الّلٰه: بيابد خدا را   سوء: کار بد    
ُل: تبديل می کند  ُيبَِدّ َاصلََح: اصالح کرد   
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عبد يا آزاد
صدای ساز و آواز بلند بود. هرکس که از نزديک آن خانٔه با شکوه می گذشت، می توانست حدس 
نوشيده  پياپی  شراب  جام  و  بود  پهن  ميگساری  و  عيش  بساط  است!  خبر  چه  خانه  درون  در  که  بزند 

می شد. 
زنی که در آن خانه خدمت می کرد، بيرون آمد تا زباله ها را در کناری بريزد. در همين لحظه مردی 

که آثار عبادت از چهره اش نمايان بود، از آنجا می گذشت. از آن زن پرسيد: 
صاحب اين خانه بنده است يا آزاد؟ 

زن گفت: آزاد. صاحب چنين خانه ای که بنده نيست. 
را  خود  صاحب  و  مالک  حرمت  می بود  بنده  اگر  است.  آزاد  که  است  معلوم  گفت:  مرد  آن 

نگه می داشت و اين بساط را پهن نمی کرد. 
رد و بدل شدن اين سخنان موجب شد که خدمتکار مکث زيادتری در بيرون خانه بکند. هنگامی 

که برگشت، اربابش پرسيد: «چرا دير آمدی؟»
خدمتکار ماجرا را تعريف کرد و گفت: «مردی با چنين وضع و هيئتی می گذشت و چنان پرسشی 

کرد و من چنين پاسخی دادم.»
شنيدن ماجرا او را چند لحظه در انديشه فروبرد. جملٔه «اگر بنده می بود، حرمت مالک و صاحب 
خود را نگه می داشت» چون تيری بر قلبش نشست و او را تکان داد. بی اختيار از جابرخاست وبه خود 
مهلت کفش پوشيدن نداد. با پای برهنه به دنبال گويندٔه سخن رفت. دويد تا خود را به وی رساند. به 
دست امام هفتم حضرت موسی   توبه کرد و تا زنده بود به پيمان خويش وفادار ماند. ُبۡشربن حارث 

که تا آن روز در زمرٔه اشراف زادگان و عّياشان بود، در ِسلک مردان پرهيزگار و خداپرست درآمد.۱

انقالب عليه خود
بيشتر، مى توانند  اندک، و حيوان ها، قدرى  ميزانى  گياهان، به  پيرامون ما،  ميان موجودات  در 
در برابر موانع بيرونى جهت خود را تغيير دهند و مسير حرکت را عوض کنند. اّما هيچ کدام از اين ها 

توانايى آن را ندارند که عليه خود و تمايالت درونى کارى انجام دهند.
انسان، تنها موجودى است که هم می تواند با گناه به خود ستم کند و هم عليه خواسته های زشت 

خود قيام کند و انقالب نمايد.
۱ــ داستان راستان، استاد شهيد مرتضی مطهری، داستان ٤٤
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» و «نفس لوامه» آموخته ايد،  با توجه به آنچه در سال دوم دربارة «نفس امارة به بد
به سؤال ها زير پاسخ دهيد: 

١ـ کدام يک از آيات ابتدا درس دربارة ظلم به خود مي باشد؟ 
٢ـ چگونه انسان به خود ظلم مي کند؟ 

٣ـ انقالب عليه خود چگونه است؟ کدام خود عليه کدام خود انقالب مي کند؟ 
.............................................................................
.............................................................................

توانايى انقالب عليه خود چه کاربردى دارد و در کجا بايد از آن استفاده کرد؟
وجود ما با گرايش به خدا و محبت به او و گرايش به زيبايى ها و کماالت متعالى سرشته است. 
همٔه ما پيوند قلبى ميان خود و خدا را احساس مى کنيم و رشتٔه محّبتى را که او بر گردن ما بسته است، 
مى يابيم. «خدايى» شدن آرزوى ما و در کنار او آرام گرفتن مقصد و مأواى ماست.۱ البته گرايش و 
و  لطف  با  او  نيست.  مقايسه  قابل  ما  سعادت  و  رستگارى  به  او  اشتياق  با  خداوند،  ديدار  به  ما  شوق 
مهربانى بى پايان خود همٔه ابزارهاى رستگارى و کمال را براى ما مهيا ساخته و کوچک ترين هّمت ما را 
با پاداش هاى بزرگ پاسخ مى دهد. کافى است ما قدمى به سوى او برداريم تا شتابان به سوى ما آيد. او 

در انتظار ما و مشتاق مالقات ماست.

ناسپاسى
با وجود چنين رابطه اى ميان خالق و مخلوق، گاهى آدمى حرمت خداى خود را مى شکند، گام 
در مسير ناسپاسى مى گذارد و خود را به گناهان آلوده مى کند و از مسير رستگارى دور مى شود. گاهى 
نيز حرمت شکنى به تدريج افزايش مى يابد و دامنٔه گناه آنچنان گسترده مى شود که چراغ عقل و فطرت به 
خاموشى مى گرايد؛ در اين صورت، جهت الهى زندگى عوض مى شود و آدمى، پشت به خدا، به سويى 

که شيطان وسوسه اش مى  کند، قدم برمى دارد.  
فرداى  وحشتناک  و  آلوده  شخصيت  مى شود،  مرتکب  را  گناهان  اولين  که  هنگامی  انسان  اگر 
خود را  ببيند، به شدت از آن بيزارى می جويد و دوری می کند. اما پس از آن که در آن گرفتار آمد و خود 

۱ــ فی َمقَعِد ِصدٍق ِعنَد َمليٍک ُمقَتِدٍر ــ قمر، ٥٥
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را بدان عادت داد، آن تنفر اّوليه را نيز فراموش می کند. «توجيه» گناه و 
«عادت» به آن، از پرتگاه هاى خطرناک سقوط در وادى ضاللت است. 
ميزان تأثير گناهان يکسان نيست. برخى گناهان تأثيرشان ضعيف، 
و برخى شديد و شديدتر است. گناهان بزرگ به سرعت آدمى را از مسير 
مى کند.  شيطانى  هوس هاى  و  شيطان  گرفتار  و  خارج  اخالص  و  توحيد 
حرام،  مال  کسب  ظالم،  از  پشتيبانى  و  ظلم  پذيرش  مردم،  به  ظلم  دروغ، 
ترک  تهمت،  جنسى،  نامشروع  روابط  شراب خواری،  اخالقى،  فسادهاى 
عبادت هايى چون نماز و روزه از اين قبيل گناهان هستند. برخى از اين ها، هم زندگى 
دنيايى فرد را تباه مى کنند، هم در نسل هاى آيندٔه او اثر مى گذارند و هم عذاب هاى شديد اخروى را در 

پى دارند. 
آيا  است.  گناه  ارتکاب  هنگام  در  انسان ها،  به  خداوند  نگاه  از  غفلت  رنج آورتر،  و  تلخ تر  نکتٔه 
مى شود در زير نگاه خداى بينا، دست به گناه آلوده کرد اما رّدپايى از شرمسارى و خجالت در قلب آدمى 

ظاهر نشود؟ چگونه جرأت مى کنيم و چنين اجازه اى به خود مى دهيم؟! 
امام صادق  به يکى از ياران خود فرمود:

را  تو  او  نمى بينى،  را  او  تو  اگر  پس  مى بينى.  را  او  گويى  که  باش  داشته  خوف  خدا  از  چنان 
مى بيند. اگر فکر کنى او تو را نمى بيند، کفر ورزيده اى و اگر بدانى که او تو را مى بيند و در عين حال در 

مقابل او گناه مى کنى، او را خوارترين بينندگاِن به خود قرار داده اى!۱

٭ حالت خود را هنگام نافرماني ها و خطاهايي که گاهي مرتکب مي شويد، بررسي کنيد 
و ببينيد:

۱ـ به کدام خطا عادت کرده ايد و علت آن چيست؟
۲ـ آيا به آثار سوِء آن خطا آشنا هستيد و مي دانيد چه اثر بر جا مي گذارد؟

۳ـ هنگام انجام آن خطا، چه حالتي در پيشگاه خداوند داريد؟

۱ــ اصول کافی، ج٢، ص ٦٧
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حقيقت توبه
توانايی انقالب عليه خود که حاصل پشيمانی از گذشته است، به انسان امکان مى دهد راه رفته 
را باز گردد و فرصت هاى از دست داده را جبران نمايد. اين موهبت بسيار گرانبهايى است که خداوند 
به بندگان هديه کرده و دروازٔه رحمتى است که بر روى بندگان گشوده و نام آن را «توبه» گذاشته است. 
توبه يعنى بازگشت و در مورد بندگان به معناى بازگشتن از گناه به سوى فرمان بردارى از خداوند است. 
البته اين کلمه در قرآن کريم براى خداوند هم به کار مى رود که در اين صورت، به معناى بازگشت لطف 

و آمرزش الهی به انسان توبه کار است. 

در آية ٣٩ سورة مائده تفکر کنيد و به سؤال ها زير پاسخ دهيد: 
١ـ در اين آيه چه نامي به گناه داده شده است؟ 

٢ـ چرا خداوند اين نام را به گناه داده است؟ 
٣ـ برا رسيدن به مرحلة آمرزش، چه مراحلي بايد طي شود؟ 

.............................................................................

.............................................................................

توبه و پاکى
گناه، آلودگى است و توبه، پاک شدن از آلودگى هاست. توبه گناهان را از قلب خارج مى کند و 

آن را شست وشو مى دهد. اين عمل را «پيرايش» يا «تخليه» مى گويند.
اميرمؤمنان  مى فرمايد:

توبه دل ها را پاک مى کند ـُر الۡـُقـلـوَب  ـۡوبَـُة تُـطَـِهّ التَّ
و گناهان را مى شويد۱ نـوَب  َو تَـۡغـِسـُل الـذُّ

به همين دليل است که رسول خدا  مى فرمايد:
کسى که از گناه توبه کرده نۡـِب  الّتـاِئـُب ِمـَن الـذَّ

مانند کسى است که گناه نکرده است٢. کَـَمـۡن ال َذنۡـَب  لَـه و 
٢ــ همان، ص ١٢٦ ۱ــ مستدرک الوسائل، ميرزانوری، ج ١٢، ص ١٢٩  
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توبه نه تنها گناه را پاک مى کند، بلکه به کمک ايمان و عمل صالح، گناهان را به حسنات تبديل 
مى سازد. 

در آيات ابتدا درس تفکر کنيد و به سؤال ها زير پاسخ دهيد:
١ـ کدام يک از اين آيات دربارة تبديل گناهان به نيکي هاست؟ 

.............................................................................
٢ـ با چه شرايطي اين تبديل صورت مي گيرد؟ 

.............................................................................

مراحل توبه
توبه صرفاً يک کار ظاهرى و لفظى نيست، بلکه تحّولى درونى و قلبى است که آثار گناه را محو 

مى کند. اين تحّول درونى بنابر کالم امام على  داراى مراحل زير است:۱
و  اندوه  دچار  را  شخص  که  است  درونى  حالتى  پشيمانى  گذشته  از  پشيمانى   : اّول  مرحلۀ 
حسرت مى کند و شيرينى گناه را به تلخى تبديل مى سازد. تا وقتى شيرينى گناه در جان آدمى باقى است 
و از خاطرٔه آن احساس لذت مى کند، توبه آغاز نشده است.آمده است که يکى از پيامبران براى قبول 
توبٔه فردى از بنى اسرائيل، به درگاه خداوند شفاعت کرد. خداى متعال به او فرمود: «به عزتم سوگند 
اگر همٔه اهل آسمان ها و زمين براى وى شفاعت کنند، تا زمانى که شيرينى گناه در دلش باقى است، 

توبه اش را نپذيرم.»٢
توبه بر لب، سُبحه٣ بر كف، دل پر از شوق گناه

معصيت را خنده می آيد  ز  استغفار ما ٤
روشن است که اگر انسان، پس از انجام توبه، هنوز از گناه خود خوشش بيايد و از آن احساس 
معموالً  توبه  مرحلٔه  اين  است.  کرده  پشيمانى  ادعاى  صرفاً  نشده و  پشيمان  هنوز  واقع  در  کند،  لذت 
ابراز  را  خود  پشيمانى  «َاۡسـَتۡغِفُراللَّٰه»  مانند  عبارت هايى  با  توبه کار  انسان  و  است  همراه  استغفار  با 

مى کند.
٢ــ کنزالعمال، ح ١٠١٧٤ ۱ــ نهج البالغه، حکمت ٤١٧   

٤ــ صائب تبريزی ٣ــ ُسبحه: تسبيح   



٦٩

٭ برا رسيدن به حالت پشيمانيِ پس از گناه، ابتدا پيش نهادها خود را مطرح کنيد 
و سپس پيش نهادها مؤثرتر را انتخاب نماييد.

مرحلۀ دوم : تصميم بر تکرار نکردن گناه قدم دوم در توبه آن است که شخص تائب، تصميم 
جدى بر ترک گناه بگيرد. اظهار ندامت ظاهرى و گفتن کلمٔه استغفار، در حال تکرار مداوم گناه، نه تنها 

پذيرفته نيست، بلکه استغفار را بى خاصيت مى کند. اثر بدتر چنين استغفارى در کالم امام رضا 
آمده که فرموده است:

کسى که از گناه استغفار کند نۡـِب  َالۡـُمـۡسـَتـۡغـِفـرُ  ِمـَن الـذَّ
و در عين حال، انجامش دهد وَ يَـۡفـَعـلُـه و 

مانند کسى است که پروردگارش را مسخره  هٰ 
ّـِ کَـالـُمۡسـَتـۡهـِزىِء ِبـرَ ب

کرده است.۱  

چه  بينجامد،  گناه  ترک  بر  محکم  ارادة  و  تصميم  به  پشيماني،  حالت  اينکه  برا  ٭ 

راه حل هايي را پيش نهاد مي دهيد؟

مرحلۀ سوم : جبران حقوق مردم با اين که با دو مرحلٔه قبل، عادت به گناه از بين مى رود، اّما 
بر  که  را  ستمى  بايد  فرد  رو  اين  از  نمى کند.  جبران  بوده،  مربوط  حق الناس  به  که  را  گناهان  از  برخى 
مردم کرده جبران نمايد و حقوق مادى يا معنوى آنها را در حد توان ادا کند و رضايت صاحبان حق را 

به دست آورد و اگر به آنان دسترسى ندارد، در حق آنان صدقه دهد و برايشان دعاى خير نمايد.
توجه کنيم که حقوق مردم منحصر در حقوق مادى آنها نيست، مردم بر يکديگر حقوق معنوى هم 
دارند که بسيار مهم تر از حقوق مادى است. اگر با دروغ، غيبت و تهمت آبروى انسانى ريخته شده، اگر قلب 
پدر يا مادرى بر اثر بى حرمتى فرزندى شکسته شده، اگر با توزيع کتاب يا فيلم گمراه کننده، فساد و تباهى در 
جامعه گسترش يافته، اگر رفتار ناپسند برخى افراد سبب بدبينى ديگران به دين شده، در واقع حقوق معنوى 

افراد ضايع شده است و بايد فرد توبه کننده  با تمام وجود به جبران حقوق از دست رفته بپردازد.
۱ــ کافی، ج ٢، کتاب الدعاء، ص ٥٠٤
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مرحلۀ چهارم : جبران حقوق الهى حق ديگر، حق خداوند بر مردم است که مهم ترين آن، حق 
اطاعت و بندگى اوست. توبه کننده بايد بکوشد کوتاهى هاى خود در پيشگاه خداوند را جبران کند، براى 

مثال، نمازها يا روزه هاى از دست داده را قضا نمايد و عبادت هاى ترک شده را به جا آورد.
البته خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است و اگر ببيند که شخص توبه کار حداکثر تالش 

خود را کرده و نتوانسته همٔه گناهان را جبران کند، بقئه موارد را خود جبران و او را عفو مى کند.۱

مردم  و  خداوند  حقوق  از  يک  کدام  به  ببينيد  و  کنيد  ارزيابي  را  خود  اخالق  و  رفتار  ٭ 

کمتر توجه کرده ايد. آنها را يادداشت کنيد و برا جبران آن برنامه ريز نماييد.

توبۀ اجتماعى
همان طور  که توحيد عبادی دو جلوه دارد، جلوه اى در فرد و جلوه اى در جامعه، توبه نيز اين 
گونه است. آن  چه تاکنون گفته شد، مربوط به توبٔه فردى بود. اما اگر جامعه اى در برخى از ابعاد از 
اجتماعى  اصالح  و  توحيد  مسير  به  بازگشت  نيازمند  شود،  خارج  خداوند  از  اطاعت  و  توحيد  مسير 

است؛ يعنى نيازمند توبه است. 
نيابند  انحراف هاى اّولئه اجتماعى بايد در همان مراحل ابتدايى خود اصالح شوند تا گسترش 
و ماندگار نشوند. رباخوارى، رشوه گرفتن، بى توجهى به عفاف و پاکدامنى، ظلم کردن و ظلم پذيرى و 

اطاعت از غير خدا، از جملٔه اين بيمارى ها و انحراف هاست.
منکر  از  نهى  و  به معروف  امر   وظيفٔه  دادن  انجام  بيمارى ها  اين  از  جامعه  معالجٔه  و  اصالح  راه 
است. اگر مردم در انجام اين وظيفه کوتاهى کنند، گناهان اجتماعى، قوى تر و محکم تر مى شوند و تمام 
سطوح جامعه را در بر مى گيرند. در  واقع اگر مردم در برابر اولين نمودهاى گناه حساسيت نشان دهند و 
در برابر آن بايستند و بکوشند که جامعه را به وضع اعتدال باز گردانند، به آسانى مى توانند مانع گسترش 
آن شوند. اما اگر مردم کوتاهى کنند و اقدامات دلسوزان جامعه به جايى نرسد و به تدريج انحراِف از حق 
ريشه بدواند، اصالح آن مشکل مى شود و تالش هاى بزرگ و فعاليت هاى ايثارگرانه مى طلبد؛ تا آن جا 

۱ــ اميرمؤمنان   برای کسانی که بخواهند در رديف اوليای بزرگ الهی قرار گيرند و به مقام «عليين» برسند. دو مرحلٔه ديگر بيان 
می فرمايد که عبارت است از: پنجم: گوشتی که از حرام بر تن انسان روييده، با حزن و اندوه آب شود تا پوست به استخوان بچسبد و گوشت 

جديد در زير پوست روييده شود. ششم: انسان توبه کار، زحمت و سختی عبادت را به بدن بچشاند، هم چنان که شيرينی گناه را چشانده بود. 
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که ممکن است نياز باشد انسان هاى بزرگى جان و مال خود را تقديم کنند تا جامعه را از تباهى مطلق 
برهانند و مانع خاموشى کامل نور هدايت شوند.

براى مثال، اگر آن زمان که امير مؤمنان على    براى کوتاه کردن دست معاويه از حکومت اقدام 
کرد، مسلمانان به طور دسته جمعى از ايشان حمايت مى کردند و اگر پس از شهادت ايشان، مردم به طور 
همه جانبه از امام حسن   پيروى مى نمودند و اگر مردم در مقابل نصب يزيد به خالفت اعتراض مى کردند 
و  حسين    امام  باشد  الزم  که  نمى شد  گسترده  و  عميق  آنقدر  اسالم  از  انحراف  نمى رفتند،  بار  زير  و 

خانواده و يارانش، براى جلوگيرى از نابودى اسالم، خود را فدا کنند.

تا چه زمانى برای توبه کردن مهلت داريم؟ 
پاسخ اين سؤال را با ذکر کالمى از اميرمؤمنان آغاز مى کنيم؛ آن حضرت در پاسخ کسى که از 

او موعظه اى درخواست کرد، فرمود:
«از کسانى مباش که بدون عمل دل به آخرت بسته و به واسطٔه آرزوى طوالنى، توبه را به تأخير 

انداخته است؛ دربارٔه دنيا زاهدانه سخن گويد، اّما هم چون دنيا دوستان عمل کند…» ۱
مرگ  لحظٔه  تا  و  است  توبه  زمان  ظرف  عمر  طول  تمام  گرچه  مى گوييم،  باال  سؤال  به  پاسخ  در 
مى توان توبه کرد  ۲، اّما بهترين زمان براى توبه، دورانى است که توبه آسان تر و جبران گذشته راحت تر 

است. بر اين اساس، بايد به چند نکته توجه کنيم.
۱ــ از آن جا که دورٔه جوانى دورٔه انعطاف پذيرى، تحّول و دگرگونى و دورٔه پيرى دورٔه کم شدن 
آمد،  پديد  انسان  در  خصلت هايى  جوانى  دورٔه  در  اگر  است،  خصلت ها  و  خوى ها  تثبيت  انعطاف، 
خارج کردن آن خصلت ها در پيرى بسيار سخت و طاقت فرسا خواهد بود. خصلت هاى ناپسندى که در 
ما پديد مى آيند، شبيه طناب هايى هستند که بر پاى انسان بسته مى شوند يا شبيه تورهايى هستند که آدمى 
را در دام خود گرفتار مى سازند؛ هرقدر که زمان مى گذرد، آن طناب ها و تورها محکم تر مى شوند و ارادٔه 

آدمى ضعيف تر مى گردد و پاره کردن آنها بسيار سخت و گاه نزديک به محال مى شود.
شيطان  خطرناک  حيلٔه  پيرى،  دور ان  در  توبه کردن  اميد  به  جوانى  دورٔه  در  خوش گذرانى  ٢ــ 

است. زيرا:
اوّ الً، پيرى محصول کشت جوانى است. چند نفر گناه کار سراغ داريد که در پيرى توانسته  باشند 

۱ــ نهج البالغه، حکمت ١٥٠
۲ــ اصول کافی، ج٢، ص ٤٤٠، کتاب ايمان و کفر
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خود را متحول سازند؟ هرکس در پيرامون خود بنگرد مى بيند که چنين افرادى بسيار نادر و محدودند.
ثانيًا، چه تعداد از آدم هاى گناه کار به پيرى رسيده اند تا فرصت توبه پيدا کنند؟

فرمان  از  اطاعت  لذت  و  خوشى  از  برتر  را  گناه  لذت  که  است  اين  شيطان  بزرگ  فريب  ثالثًا، 
الهى جلوه مى دهد. آدم هاى زيرک و هوشيار، گول اين فريب را نمى خورند. آنان که خوشى و لذت را 
از راه گناه جست و جو مى کنند، در همان حاِل لذت گناه، با نگرانى هاى روحى و روانى درگير مى شوند که 
نمى گذارند لذت گناه کام آنان را شيرين کند. اّما چون از حقيقت مطلب غافلند، براى رفع آن رنج هاى 
در  کامل  به طور  سرانجام  که  اين  تا  مى کنند  بزرگ تر  و  بزرگ   گناهان  سرگرم  را  خود  روانى،  و  روحى 
منجالب فساد غرق مى شوند و راهى براى بيرون آمدن نمى يابند. اّما خداوند برنامٔه زندگى را براى مؤمنان 
به گونه اى تنظيم کرده که هم از لذت هاى عالى معنوى برخوردار شوند و هم بى دغدغٔه گناه و به دور از 

رنج هاى روانى، از لذت هاى مادى و طبيعى نيز بهره ببرند. 

امام خمينى رحمة الله عليه مى گويد:
«بهاِر توبه، ايام جوانى است، که بار گناهان کمتر و کدورت قلبى 
و ظلمت باطنى ناقص تر و شرايط توبه سهل تر و آسان تر است. انسان در 
پيرى، حرص و طمع و حّب جاه و مال و طول آرزويش بيشتر است، و اين 
به تجربه ثابت شده است و حديث شريف نبوى شاهد بر آن است. فرض کنيم که انسان بتواند در 
ايّام پيرى به توبه قيام کند، از کجا به پيرى برسد و اجل موعود، او را در سن جوانى و در حال 

اشتغال به نافرمانى نربايد و به او مهلت دهد؟…
پس اى عزيز، از کيدهاى شيطان بترس و در حذر باش، و با خداى خود مکر و حيله مکن که 
پنجاه سال يا بيشتر شهوت رانى مى کنم و دم مرگ با کلمٔه استغفار جبران گذشته مى کنم؛ اين ها خيال 
خام است. اگر در حديث ديدى يا شنيدى که حق تعالى بر اين امت لطف فرموده و توبٔه آنها را تا 
قبل از مشاهدٔه آثار مرگ يا خوِد آن قبول مى فرمايد، صحيح است؛ ولى هيهات که در آن وقت توبه 
از انسان سرزند! مگر توبه لفظ است؟! اقدام به توبه زحمت دارد؛ برگشت و عزِم بر برگشت نکردن، 
رياضت هاى علمى و عملى الزم دارد، … چه بسا باشد که قبل از فکر توبه يا عملى کردن آن، اجل 
منتقل  جهان  اين  از  گناهان،  بى پايان  ظلمت  و  سنگين  معصيت  هاى  بار  با  را  انسان  و  ندهد  مهلت 

نمايد. آن وقت خدا مى داند که انسان به چه گرفتارى ها و بدبختى ها دچار مى شود …
پس اى عزيز، هرچه زودتر دامن همت به کمر بزن و عزم رامحکم و اراده را قوى کن و 
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از گناهان، تا در سن جوانى هستى يا در حيات دنيايى به سر مى برى، توبه کن و مگذار فرصت 
خدا داد از دستت برود؛ به تسويالت ۱ شيطانى و کيدهاى نفس اّماره اعتنا مکن.» ۲

مثال  تأخير مى اندازد،  شيطان را مى خورد و توبه را به  دربارٔه کسى که فريب  مولوى، 
زير را مى زند:

همچو آن شخصِ درشتِ خوش سُخُن 
در ميان ره نشاند او خاربُن

هر دمی آن خاربُن افزون شدی
پای خلق از زخم آن پرخون شدی 

جامه های خَلق بدريدی زخار
پای درويشان بِخَستی زار زار 

چون به ِجد حاكم بدو گفت اين بكَن
گفت آری بركَنَم روز  يش من 
مدتی فردا و فردا وعده داد

شد درخت خارِ او محكم نهاد 
گفت روزی حاكمش ای وعده كَژ 

پيش آ   در كار ما واپَس مَغَژ
تو كه می گويی كه فردا، اين بدان 

كه به هر روزی كه می آيد زمان 
آن درختِ بَد جوان تر می شود 

وين كَنَنده پير و مضطر می شود 
خار  بُن در قوّت و برخاستن 
خاركَن در پيری و در كاستن

خار  بُن هر روز و هر دم سبزتر 
خاركَن هر روز زار و خشك تر
او جوان تر می شود تو پيرتر
زود با  ش و روزگار خود ببَر

                             مثنوی مولوی/ دفتر دوم

۱ــ تسويل: اغوا کردن، به گمراهی افکندن، آراسته و زيبا جلوه دادن 
۲ــ شرح چهل حديث، امام خمينی (رحمة الله عليه)، ص ٢٧٣، با ساده سازی برخی کلمات و عبارات
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بازگشت  بر  عالوه  توبه،  هنگام  در  که  ببينيد  و  کنيد  نگاه  مائده  سورة   ٣٩ آية  به  ١ـ 
انسان گناهکار چه بازگشت ديگر مطرح شده است و آن بازگشت نتيجة چيست؟ 

٢ـ در هر سه آيه ا که در ابتدا درس آمده دو صفت برا خداوند ذکر شده است. 
آن دو صفت کدامند؟ چه رابطه ا ميان آن دو صفت و توبه وجود دارد؟ 

٣ـ مهم ترين ناسپاسي از خداوند چيست؟ و چه موقع انسان دست به چنين ناسپاسي 
مي زند؟ 

چه  بايد  نرود،  گناه  سمت  به  انسان  اينکه  برا   ، صادق   امام  سخن  بنابر  ٤ـ 
ديدگاهي دربارة خدا داشته باشد؟ 

٥ـ بنابر سخن اميرمؤمنان، چه چيز قلب ها را پاک مي کند و گناهان را مي شويد؟ 
٦ـ بنابر سخن رسول خدا  شخص توبه کننده مانند چه کسي است؟ 

٧ـ آيا برا توبه کردن پشيماني از گذشته کافي است؟ در غير اين صورت، چه کارها 
ديگر بايد انجام شود؟ 

٭١ـ آيات ٥٠ تا ٦٠ و ٨٤ تا ٩٥ سورة هود را مطالعه کنيد و ببينيد که چه عاملي باعث 

شد قوم عاد و قوم مدين گرفتار عذاب شوند. 
پاسخ  زير  سؤال ها  به  و  بخوانيد  «مفاتيح الجنان»  کتاب  در  را  التائبين  مناجات  ٢ـ 

دهيد: 
الف) گناه چه آثار در وجود انسان باقي مي گذارد؟ 

ب) چه امور است که جز خداوند، ديگر توان انجام آن را ندارد؟ 
بسته  او  بر  را  عذرآوردن  راه  که  داده  قرار  گناه کار  پا  پيش  راهي  چه  خداوند  ج) 

است؟ 



مرحلۀ سوممرحلۀ سوم
در مسيردر مسير
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برای  تالش  مسلمان،  انسان  يك  برنامه های  از  بخشی 
ساختن جامعه ای با معيارهای اسالمی است. از اين رو الزم است 
ابتدا معيارهای يك جامعۀ اسالمی را كه قرآن كريم، پيامبر   اكرم و 
امامان بزرگوار (صلوات الله عليهم) به ما معرفی كرده اند، بشناسيم و برای 

تحقق هرچه بهتر آنها در جامعه، برنامه ريزی و تالش كنيم.
بنابراين، در اين درس می خواهيم به اين سؤال پاسخ دهيم كه: جامعه و تمدن مورد نظر 

اسالم دارای چه ويژگی هايی است؟

درس هشتم
پايه های استوار
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…………………………………… ِه  َمـۡن ءاَمـَن ِبـالـلـّٰ
…………………………………… َو اۡلـَيـۡوِم اۡالِٔخـِر 
…………………………………… َو َعـِمـَل صـاِلـًحـا 
…………………………………… فَـلَـُهـۡم َاۡجـُرهُـۡم ِعـۡنـَد َرِبّـِهـمۡ 
…………………………………… َو ال َخـۡوٌف َعـلَـۡيـِهـمۡ 
…………………………………… َو ال هُـۡم يَـۡحـَزنـونَ 

بقره، ۶۲

…………………………………… ذيـَن ءاَمـنـوا  َهـا الـَّ ـُّ يـا َاي
…………………………………… هَ  َاطـيـُعـوا    الـلّـّٰ
…………………………………… سـوَل  َو اطـيـُعـوا   الـرَّ
 …………………………………… َو ُاوِلـی اۡالَۡمـِر ِمـۡنـکُـمۡ 

نساء، ۵۹

بنابراين به دعوت بپرداز فَـِلـٰذِلـَك فَـاۡدُع  
و همان گونه كه مأموريت يافته اى،  وَ  اۡسـَتـِقـۡم كَـمـا ُاِمـۡرَت 

ايستادگى كن  
و از هوس هاى آنان پيروى مكن ـِبـۡع َاۡهـواَءهُـمۡ  وَ  ال تَـتَّ

و بگو ايمان آوردم َو ُقـۡل ءاَمـۡنـُت  
به هر كتابى كه خدا نازل كرده است ُه ِمـۡن ِكـتـاٍب  ِبـمـا َانۡـَزَل الـلـّٰ

و مأمور شدم ميان شما با عدالت عمل كنم َ ۡعـِدَل بَـۡيـَنـُكـمُ  َو ُاِمـۡرُت ِال
خدا پروردگار ما و پروردگار شماست ُكـۡم …  ـُّ نـا َو َرب ـُّ ُه   َرب الـلـّٰ

شورى، ۱۵
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…………………………………… ُقـۡل َهـۡل يَـۡسـَتـِوى  
…………………………………… ذيـَن يَـۡعـلَـمـوَن   الـَّ
…………………………………… ذيـَن ال يَـۡعـلَـمـونَ  َو الـَّ
…………………………………… َ  لۡـبـاِب    ُر ُاولُـوا اۡال مـا يَـَتـَذكـَّ ـَّ ِان

زمر، ۹

…………………………………… ِه  ـدٌ َرسـوُل الـلـّٰ ُمَحـمَّ
…………………………………… ذيـَن َمـَعـه و   َو الـَّ
……………………………………  َاِشـّداُء َعـلَـی الۡـُكـّفـاِر 
 ……………………………………  ُرَحـمـاُء بَـۡيـَنـُهـمۡ 

فتح، ۲۹

بگو چه كسى حرام كرده زيورهايى را ِه   َم زيـَنـَة الـلـّٰ ُقـۡل َمـۡن َحـرَّ
كه خدا براى بندگانش پديد آورده تـى َاۡخـَرَج ِلـِعـبـاِده ى   الـَّ

و روزى هاى پاكيزه را ۡزِق   وَ  الـطَّـِيّـبـاِت ِمـَن الـرِّ
بگو اين ها براى كسانى است كه ايمان دارند ُقـۡل ِهـَى ِلـلَّـذيـَن ءاَمـنـوا  

در زندگى دنيا نۡـيـا  ِفـى الۡـَحـيـاِة الـدُّ
و روز قيامت خاص آنان مى باشد خاِلـَصـًة يَـۡوَم الۡـِقـيـاَمـِة  

اين گونه آيات را به روشنى بيان مى كنيم ـُل اۡالٔيـاِت    كَـٰذِلـَك نُـَفـِصّ
براى كسانى كه مى دانند ِلـَقـۡوٍم يَـۡعـلَـمـونَ 

اعراف، ۳۲

بگو پروردگارم تنها زشت كارى ها  َم َربّـَى الۡـَفـواِحـَش   مـا َحـرَّ ـَّ ُقـۡل ِان
را حرام كرده است  

چه آشكار و چه پنهان ما ظَـَهـَر ِمـۡنـهـا َو مـا بَـطَـنَ 
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و گناه و تجاوز به ناحق را وَ  اۡالِ ثۡـَم وَ  الۡـبَـۡغـَى ِبـَغـۡيـِر  الۡـَحـِقّ  
و اينكه چيزى را شريک خدا سازيد ِه   َو َاۡن تُـۡشـِركـوا ِبـالـلـّٰ

كه دليلى براى آن نازل نكرده ۡل ِبـه ى ُسـۡلـطـانًـا   مـا لَـۡم يُـَنـِزّ
و اينكه به خدا نسبت دهيد ِه   َو َاۡن تَـقـولـوا َعـلَـى الـلـّٰ

چيزى را كه نمى دانيد مـا ال تَـۡعـلَـمـونَ 
اعراف، ۳۳

 …………………………………… َو ِمـۡن ءايـاِتـه ی  
 …………………………………… َاۡن َخـلَـَق لَـکُـۡم  
 …………………………………… ِمـۡن َانۡـُفـِسـکُـۡم َاۡزواًجـا  
…………………………………… ِلـَتـۡسـکُـنـوا ِالَـۡيـهـا 
…………………………………… َو َجـَعـَل بَـۡيـَنـکُـمۡ 
 …………………………………… ًة َو َرۡحـَمـةً  َمـَودَّ
…………………………………… ِاۡن فـی ٰذِلـَك  
 …………………………………… َالٔيـاٍت ِلـَقـوٍم يَـَتـَفـکَّـرونَ 

روم، ۲۱

در آيات شريفۀ درس تفكر كنيد و با تكميل جمالت، مهم ترين «معيارهای جامعه 

و تمدّن اسالمی» را به دست آوريد:

با  و  مي شود.  بنا   …… ايمان  و  اعتقاد  پاية  بر  اسالمي  تمدن  و  جامعه  اوّل:  معيار 
…… در مراتب مختلف آن مبارزه مي کند.                                                  سوره……/ آيه……

معيار دوم: مردم در جامعة اسالمي به حقيقت …… ايمان دارند و اعمال و رفتار 

خود در دنيا را برا رسيدن به سعادت …… تنظيم مي کنند.
سوره……/ آيه……
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معيار سوم: مسلمانان، در برنامه ها فرد و اجتماعي خود تابع فرمان ها  ……، 

…… و …… مي باشند و …… عمل نمي کنند.                             سوره……/ آيه……
معيار چهارم: در جامعة اسالمي، …… جايگاه ممتاز دارد و کانون رشد انسان ها با 

فضيلت و محل ……، …… و رحمت مي باشد.                                  سوره……/ آيه……
معيار پنجم: مردم جامعة اسالمي با مؤمنان، که جبهة حق را تشکيل مي دهند،  …… 

هستند و با ستمگران و دشمنان حق که جبهة باطل را مي سازند، …… مي ورزند.
                                                                                                                                          سوره……/ آيه……
معيار ششم: مردم جامعة اسالمي در عين حال که برا آخرت تالش  مي کنند    ،………  

……البته اين نعمت را در جهت فساد و گناه ………           سوره……/ آيه……
معيار هفتم: در جامعه و تمدن اسالمي تعقل و خرد ورز يک ارزش بزرگ محسوب 

مي شود و ………… احترام و منزلت وااليي دارند.                 سوره……/ آيه……
معيار هشتم: تنظيم روابط اجتماعي و تدوين قوانين بر پاية عدل صورت مي گيرد و 

با ………… به شدت مبارزه مي شود.                                                      سوره……/ آيه……

تالش و جهاد در جهت معيارها
پانزده قرن از فرود آمدن پيامبر مكّرم اسالم    ، در يک سپيده دم ماندگار، از فراز كوه حرا، 
مى گذرد. صبح يكى از روزهاى آغازين بعثت، يحيى بن عفيف، ميهمان عباس ــ عموى پيامبر ــ بود 
و مشغول نظارٔه كعبه. «ناگاه چهره اى شاداب را ديدم كه به پهنٔه آسمان چشم دوخته است. اندكى بعد، 
سوى كعبه به حركت درآمد و كنار آن ايستاد.» يحيى ادامٔه ماجرا را اين گونه نقل مى كند: «پس از زمانى 
كوتاه، پسرى پيش آمد و در سمت راست او قرار گرفت. سپس بانويى از راه رسيد و پشت سرشان 

ايستاد. ديدم كه آن دو به پيروى آن مرد، تعظيم كردند، برخاستند و به سجده افتادند.
گفتم: اى عباس، اين كارى است عجيب و شگفت.

گفت: آرى، كارى است شگفت. و ادامه داد: آن مرد را مى شناسى؟
جواب دادم: نه، نمى شناسم.

ـ نامش محمد است، پسر عبدالله بن عبدالمطّلب و برادرزادٔه من. پرسيد: مى دانى آن نوجوان 
كيست؟
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پاسخ دادم: نه.
ـ نامش على است، و پسر ابوطالب. آن زن را چطور؟ او را مى شناسى؟

اين بار نيز پاسخم منفى بود.
ـ او خديجه است، دختر ُخَويِلد، همسر برادرزاده ام.

ـ كه پروردگار آسمان و زمين هموست  ــ  برادرزاده ام محمد با من چنين گفته است: «پروردگار منـ 
مرا فرمان داده چنين كنم (و نماز بگزارم).» به خداوند سوگند كه امروز از كران تا كراِن اين سرزمين 

پهناور، هيچ كس را جز اين سه تن نمى شناسم كه بر اين آيين باشد.۱»
كمتر از نيم قرن، پس از اين حادثه، نام اين پيام آوِر بزرگ، سرزمين هاى اطراف مكه را در   نور  ديد، 
قلب ها را تسخير خود كرد و بر سر زبان هاى بخش عظيمى از مردم متمدِن آن زمان، جارى گشت. و يک قرن 
بعد، كه اين گرامى ترين نام، از فراز      مناره هاى مساجد شهرهاى بزرگ آسيايى و آفريقايی و اروپايى به گوِش 

قلب هاى مردم جهان رسيد و آنها را به هيجان آورد، تمدنى عظيم و باشكوه را رقم زد؛ تمدن اسالمى.
گذر از عصر جاهليت به عصر اسالم نيازمند تغيير در نگرش انسان ها و تحوّ لى بنيادين در شيؤه 
زندگى فردى و اجتماعى مردم بود. رسول خدا  اين رسالت بزرگ را از شهر مكه آغاز و با كمک 

ياران صميمى خود در مدينه، پايه هاى تمدن اسالمى را چنين بنا نهاد: 
۱ــ در اولين روز دعوت مردم به رسالت آسمانى خود، در دامنٔه كوه صفا ايستاد و اين گونه ندا 

سر داد:
اى مردم بگوييد معبودى جز «اللّٰه» نيست، تا رستگار شويد. 

بدين ترتيب مبارزٔه با شرک، آغاز شد و محور رسالت رسول خدا  قرار گرفت.  
پيامبر اكرم  در كنار دعوت به توحيد، افق نگاه انسان ها را از محدودٔه تنگ دنيا فراتر برد، 
منكرين را با استدالل هاى محكم و آشكار، با حقيقت معاد آشنا ساخت و با عقايد خرافى پيرامون آن 

به مبارزه برخاست. 
اعتقاد به توحيد و آخرت موجب تغيير نگرش ياران و پيروان ايشان نسبت به جهان هستى، و 

تحول در شيوه ى زندگى آنان گشت.                    معيار شمارٔه …… و ……
۲ــ رسول خدا  آمده بود تا مردم را از حكومت و واليت طاغوت و ستمگران نجات 
مبناى  بر  مردم  اجتماعى  روابط  كه  به طورى  كند،  بنا  الهى  قوانين  پائه  بر  اجتماعى  نظامى  و  دهد 
دستورات خداوند تنظيم شود و فرمانی جز فرمان خداوند و کسی که خداوند تعيين کرده است، 

١ــ البداية و النهاية، ابن کثير، ج ٣، ص ٢٥
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اطاعت نگردد.         معيار شمارٔه ……
۳  ــ از ديگر برنامه هاى مهم پيامبر اكرم  ، تبيين جايگاه خانواده، به عنوان كانون رشد و تربيت 
انسان هاى با فضيلت، حافظ عفاف و پاكدامنى، و مانع اصلى فساد و نابسامانى هاى اجتماعى بود. احياى 
منزلت زن و ارزش هاى اصيل او از عناصر اصلى اين برنامه به شمار مى رفت. در آن عصر زن كااليى در 
كنار ساير كاالها تلقى مى شد و از كمترين حقوق، از   جمله حق مالكيت برخوردار  نبود و تولد دختر در 
خانواده سرافكندگى آن خانواده را به دنبال داشت. در شرايطى كه زن صرفاً به ابزارى براى هوس رانى هاى 

جنسى مرد تبديل شده بود، رسول خدا  با گفتار و رفتار خويش انقالبى عظيم پديد آورد.
با گرويدن مردم به اسالم، زن منزلت انسانى خود را كسب كرد و استقالل مالى به دست آورد؛ حضور 
زن در جامعه با عفاف و پاكدامنى توأم شد، رابطٔه زناشويى به محيط خانواده اختصاص يافت و استفادٔه 
ابزارى از زن ملغى گرديد تا خانواده كانون رشد فضايل اخالقى، دوستى و موّدت گردد و محيط جامعه 

از فساد و بى بندوبارى محفوظ بماند و حريم عفاف و عزّت زن حفظ شود.                معيار شمارٔه ……
۴ ــ از اقدامات مهم رسول خدا  ايجاد نگرشى جديد در جامعه بود كه موجب تحّول در 
روابط  روابط بين ملت ها گرديد. تا پيش از آن، پادشاهان، رؤساى قبايل، اشراف و بزرگان، معموالً 
خود با ديگران را بيشتر براساس منافع مادى، زير سلطه درآوردن قبايل و سرزمين هاى يكديگر تنظيم 

مى كردند و مردم را در جهت همين اهداف سوق مى دادند.
رسول خدا  اين صف بندى ها و جبهه گيرى ها را مردود اعالم كرد وآموخت که دو جبهه اى 
يكتاپرستى،  جبهٔه  حق،  جبهٔه  است.  باطل  جبهٔه  و  حق  جبهٔه  دارند،  قرار  يكديگر  مقابل  در  واقعاً  كه 
عدالت خواهى، كرامت هاى اخالقى و در يک كالم، واليت الهى است. مؤمنان واليت الهى را پذيرفته و 
فرمانبردار خداوند هستند. جبهٔه باطل، جبهٔه مشركان، ستمگران، مفسدان و به تعبير ديگر، واليت طاغوت 

و شيطان است. 
بنابراين موضع گيرى، رسول خدا   از مسلمانان مى خواهد كه با هم كيشان خود در سراسر 
جهان پيوند برادرى برقرار كنند و مانند اعضاى يک خانواده از يكديگر دفاع نمايند، با ظالمان و 

مفسدان مبارزه كنند و يار ستمديدگان و مستضعفان باشند.                                   معيار شمارٔه ……
رستگارى  به  توجه  عين  در  كه  كند  تربيت  انسان هايى  مى نمود  تالش   ، خدا   رسول  ۵  ــ 
اخروى به  عنوان هدف اصلى زندگى، براى رشد و تعالى زندگى دنيوى خود نيز تالش كنند. افرادى كه 
هم از زيبايى هاى جهان آفرينش و نعمت هاى خداوند بهرٔه صحيح را مى برند و هم با بندگى و راز و نياز 
با خداوند متعال و پايبندى به اخالق، خود را براى تقرب الهى و رستگارى جاودانه آماده مى سازند. 
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انسان هايى كه در عين توجه به معنويت و اخالق، از جامعه كناره گيرى نمى كنند و براى عّزت و آسايش 
مردم مى كوشند و اين را نيز وسيله اى جهت رستگارى خود قرار مى دهند. 

بنابراين، جامعٔه اسالمى نه تنها با اخالق ترين و معنوى ترين جامعه، بلكه بايد آبادترين جامعه نيز 
باشد. رسول خدا  افرادى را كه به گوشٔه عبادتگاهى پناه مى بردند و از مردم كناره گيرى كرده، به 
زندگى خود و خانواده بى توجه بودند، سخت مورد نكوهش قرار مى داد و آنها را از خود نمى دانست. 
از طرف ديگر، افرادى را نيز كه فقط به لذت هاى دنيايى سرگرم  بودند يا فقط به جمع ثروت و كسب 
قدرت مى پرداختند هواپرستانى مى شمرد كه به لذت اندک دنيا بسنده كرده و از لّذات معنوى جاويد آخرت 

بازمانده اند.           معيار شمارٔه ……
از  اندک  بسيار  نشانه هايى  كه  كرد  آغاز  جامعه اى  در  را  خود  دعوت  خدا   رسول  ۶  ــ 

تعقل و تفكر و دانايى در آن يافت مى شد. زندگى شان سرشار از خرافات و مظاهر 
و  حيوانى  عشق  غارت،  شكار،  شراب،  براى  اّما  مى سرودند،  شعر  بود.  جهل 
بت. براى آمدن باران آتش مى افروختند. شتر سالم را با آهن حرارت ديده داغ 

مى زدند تا شتر ديگرى كه مريض است بهبود يابد. اگر گاو ماده آب نمى خورد، گاو 
نر را مى زدند تا ديو پنهان شده در شاخ هاى او خارج شود. گفته اند در ميان اين 
مردم فقط هفده نفر بودند كه خواندن و نوشتن مى دانستند. نبىّ   اسالم  آمد تا 
اين آداب جاهلى را نابود كند و مردم را به سوى زندگى مبتنى بر تفكر و علم سوق 
دهد. اولين آياتى كه بر رسول خدا  نازل شد و آغازگر رسالت وى بود، درباره ٔ 

دانش و آموختن بود.۱
دعوت به تفكر، تعقل، تدبر و خردورزى در جاى جاى اين كتاب آسمانى مشاهده مى شود. نزول 
تدريجى آيات قرآن كريم و دعوت مكرر اين كتاب به خردورزى و دانش از يک طرف و تشويق هاى دائمى 

رسول خدا   از طرف ديگر، سّد جاهليت و خرافه گرايى را شكست و يكى از 
جاهل ترين جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت. در حالى كه در بزرگترين كشور 
متمدن آن روز، ايران، فقط بخشى از مردم حق آموختن داشتند، رسول خدا  
نه تنها همه را دعوت به علم آموزى كرد، بلكه فرمود: «طلب علم بر هر مرد و زن 

واجب است.»                    معيار شمارٔه ……
٧ــ آن حضرت تالش کرد جامعه اى عدالت   محور برپا نمايد به طوری كه در آن مظلوم به آسانى حق 

١ــ علق، ١ تا ٥
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خود را از ظالم بستاند و امكان رشد براى همٔه انسان ها فراهم باشد، نه اينكه نعمت ها و ثروت هاى 
زمين در انحصار گروهى محدود باشد. ايشان از هر فرصتى براى رفع تبعيض هاى طبقاتِى 
حاكم بر نظام جاهلى و برقرارى فرهنگ برابرى و مساوات در جامعه، كمال استفاده 

را مى نمود و از هيچ تالشى در اين راه فروگذار نمى كرد.
يكى از جنبه هاى عدالت خواهى رسول خدا  مبارزه با تبعيض نژادى 
امپراتورى هاى  در  به    خصوص  جهان،  نقاط  همٔه  در  كه  بود  اشرافى  امتيازات  و 
بزرگ آن روز رواج داشت. ايشان همٔه امتيازات اشرافى را لغو كرد و هيچ قومى را بر قوم ديگر برتر 

ندانست.            معيار شمارٔه ……
       

در  و  کنيد  انتخاب  هرکدام  برا  عنواني  کرده ايد،  استخراج  را  معيارها  که  اکنون 
خانه ها خالي قرار دهيد.

تمدن متعالی 
اسالم

1

2

3

45

6

7

8
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٭ از ميان معيارها هشت گانه، معيارها اول، هفتم و هشتم را با يکديگر مقايسه کنيد 
جامعه ا فقط به دنبال تحقق يکي از آنها باشد و به دو ويژگي  و توضيح دهيد که اگر 

ديگر توجه نکند، چه مشکالتي پديد مي آيد؟

معيار اّول، بدون معيارهای 

هفتم و هشتم

معيار هشتم، بدون 

معيارهای اّول و هفتم

معيار هفتم، بدون 

معيارهای اّول و هشتم
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در درس قبل با معيارهای جامعه و تمدن متعالی اسالم 
آشنا شديم و دانستيم كه پيامبر اكرم  برای شكل گرفتن 
چنين جامعه ای تالش كرد و مسلمانان را نيز به تالش در اين راه 
دعوت فرمود. جامعۀ جهانی حضرت مهدی  نيز بر  اساس همين 

معيارها پديد خواهد آمد.
اكنون با اين سؤال روبرو هستيم كه :

هركدام از ما چگونه برنامه ريزی كنيم كه بتوانيم جامعۀ خود را به معيارهای يك جامعۀ 
متعالی اسالمی هرچه بيشتر نزديك نماييم و زمينۀ ظهور حضرت مهدی  و تشكيل جامعۀ 

جهانی توحيدی را فراهم سازيم؟

درس نهم
برنامه ای برای 

فردا
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و اين چنين شما را قرار داديم َو كَـٰذِلـَك َجـَعـۡلـنـاكُـۡم  
امتى ميانه و اسوه ـًة َوَسـطًـا  اُ مَّ

تا بر مردم گواه باشيد ِلـَتـکـونـوا ُشـَهـداَء َعـلَـی الـّنـاِس 
 . و رسول خدا بر شما گواه باشد سـوُل َعـلَـۡيـکُـۡم َشـهـيـًدا  َو يَـکـوَن الـرَّ

بقره، ۱۴۳

هر كس ولّى خود قرار دهد خدا و  َه َو   َو َمـْن يَـَتـَولَّ الـلـّٰ
رسولش را َو َرسـولَـه و 

……………………………… ذيـَن ءاَمـنـوا  َوالـَّ
……………………………… ِه  نَّ ِحـۡزَب الـلـّٰ فَـاِ
……………………………… هُـُم الْـغـاِلـبـونَ 

مائده، ۵۶

……………………………… َو قـاَل مـوسـٰی ِلـَقـوِمـِه 
……………………………… ِه  اۡسـَتـعـيـنـوا ِبـالـلـّٰ
……………………………… وَ    اۡصـِبـروا 

كه زمين، متعلق به خداست ِه  َ ۡر َض ِلـلـّٰ ِانَّ اۡال
و آن را به هركس از بندگانش بخواهد، مى دهد  يـوِرثُـهـا َمـۡن يَـشـاُء ِمـن ِعـبـاِده ی 

و سرانجام [نيک]از آِن تقواپيشگان است. َوالۡـعـاِقـبَـُة ِلـۡلـُمـتَّـقـيـنَ 
اعراف، ۱۲۸

به راه پروردگارت دعوت كن ُاۡدُع  ِالـٰی َسـبـيـِل َرِبّـَك   



٨٨

با دانش استوار و اندرز نيكو ِبـالۡـِحـۡکـَمـِة َو الۡـَمـۡوِعـظَـِة الۡـَحـَسـَنـِة 
و با آنان به شيوه اى كه نيكوتر  است،  تـی ِهـَى َاۡحـَسـُن…   َو جـاِدلۡـُهـۡم ِبـالـَّ

  مجادله نما
نحل، ۱۲۵

دو تجربۀ موفق
خوشبختانه، ما به  عنوان ايرانى مسلمان، دو تجربٔه بسيار موفق و زيبا را پشت سر داريم، دو تجربه اى 
كه بار اصلى آن بر دوش استوار پدران و مادران ما، يعنى نوجوانان و جوانان ديروز بود: يکی برچيدن نظام 
شاهنشاهی، آفريدن انقالب اسالمى و ديگری پيروزى در دفاع مقدس. اين دو تجربه، هم اعتقاد مردم جهان 
را دربارٔه تأثير ايمان به غيب در پيروزى هاى مادى و اثرات مثبت حكومت مبتنى بر دين مبين اسالم افزايش 
داد و هم آنان را نسبت به نظام ستم پيشٔه جهانى آگاه تر كرد و براى رسيدن به معنويت و عدالت مشتاق تر و 

تشنه تر ساخت و رسيدن به اين ارزش ها را خواست عمومى بسيارى از ملت ها قرار داد.

موقعيت كنونى و مسئوليت ما
اكنون در مرحله اى حساس از تاريخ سرزمين خود و جهان قرار داريم. در مسير تكاملى اين 
ملت، مسئوليت به ما منتقل شده است. پدران و مادران ما كه آن تجربه هاى موفق را مديريت كردند، 
منتظر و نگران تصميم ما هستند تا ببينند در عصر جهانى شدن، نقش منحصر به فرد خود را چگونه به 

انجام خواهيم رساند و در جهت هدف بزرگى كه در مقابل ماست، تا كجا پيش خواهيم رفت. 

به  مربوط  كه  را  پيام هايي  و  بينديشيد  مائده  سورة   ٥٦ و  بقره  سورة   ۱۴۳ آيات  در 
موقعيت و مسئوليت ويژة ما مسلمانان در جهان است، استخراج كنيد.

۱ـ جامعة واقعي اسالمي آن جامعه ا است   كه بتواند در عصر خود اسوه باشد و راه 
معتدل و ميانة زندگي را به ديگر جامعه ها نشان دهد.

٢ـ ..........................................................................

٣ـ ..........................................................................
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برنامه ريزی
شايد در نگاهى ابتدايى به اين هدف بزرگ (تالش برای جامعه و تمدن آرمانی اسالم) و مقايسٔه آنها 
با توان و قابليت هاى موجود، كسانى باشند كه چنين طرحى را يک بلندپروازى بپندارند و رسيدن به آن 
اهداف را دور از دسترس تلقى كنند. اّما اين يك تلقى ظاهرى و سطحى نگر از توانمندى ذاتى انسان، 
مردم هوشمند جامعه  و جوانان و نوجوانان پاک   انديش ما و ناشى از عدم آشنايى با آموزه هاى بيداركننده 
و حيات بخش اسالم مى باشد. البته مى دانيم كه اين مسئوليت بزرگ و حساس، نيازمند برنامه اى است 
كه ما را به آن سطح الزم از توانمندى ارتقا دهد و قدرت الزم براى ايفاى نقش در جهان كنونى را به ما 
ببخشد. عالوه بر اين، كسى كه آرمانى به اين عظمت و بزرگى را برمى گزيند، هزينٔه آن را هم مى پردازد 

و رنج ها و مشكالتش را تحمل مى كند. ما به اين حقيقت معتقديم كه:
«حجم تحمل زحمت ها و رنج ها و فداكارى ها و جان نثارى ها و محروميت ها، مناسب حجم بزرگى 

مقصود و ارزشمندى و علّو رتبٔه آن است.۱»
با توجه به اهميت اين اقدام بزرگ، برنامه هايى را در چهار حوزه پيشنهاد مى كنيم. اين برنامه ها 

را بررسى كنيد و براى عمل كردن به آنها بكوشيد.

حوزۀ اّول : تقويت توانايى های فردی
اّولين قدم آن است كه هريک از ما خود را براى ايفاى چنين نقش مهمى آماده كنيم و توانمندى 

الزم را به دست آوريم. براى رسيدن به اين آمادگى، برنامه هاى زير پيشنهاد مى گردد:
۱ــ تالش برای كسب آگاهى دقيق از تمدن اسالمى و تمدن جديد : اجراى هر طرحى براى 
فردا، بدون آگاهى از موفقيت ها و دستاوردهاى ديروز ميسر نيست. گذشته، دربردارندهٔ تجربه هاى فراوان 

است كه عوامل پيروزى ها و شكست ها را به ما نشان مى دهد و بصيرت و روشن بينى ما را باال مى برد.
شناخت دنياى جديد نيز جهت درک درست واقعيت ها و انتخاب روش هاى مؤثر، ضرورى و 

الزم است.
پس هريک از ما بايد برنامه اى براى آشنايى دقيق با تمدن بزرگ اسالمى و شرايط جهانى كه در 

آن زندگى مى كنيم، تنظيم كنيم.
۲ــ تقويت ايمان و اراده : مشاركت در اين اقدام بزرگ نيازمند اعتقاد راسخ به دين، عّزت  نفس، 

توكّل و اعتماد به خداوند، شجاعت، پايدارى، عزم و ارادهٔ قوى، و طهارت نفسانى است. 
١ــ وصيت نامٔه امام خمينی رحمة اللّٰه عليه
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با تفکر در آية ١٢٨ اعراف به سؤال ها زير پاسخ دهيد:
١ـ عاقبت نيک از آن ِ چه کساني است؟

.............................................................................
٢ـ اين عاقبت نيکو در چه صورتي به انسان مي رسد؟

.............................................................................

حوزۀ دوم : تحكيم بنيان خانواده
مواظبت و حراست از بنيان خانواده مانع گسترش بسيارى از مشكالت اخالقى و فرهنگى مى شود 
كه هم اكنون تمدن جديد بدان گرفتار شده است. بنابراين الزم است راه هاى حراست از بنيان خانواده 

را بيابيم و در جامعه تبليغ كنيم.

٭  با دوستان و همكالسي ها خود مشورت كنيد و راه ها تقويت بنيان خانواده را پيدا 

نماييد. همچنين ببينيد چه عواملي سبب سست شدن بنيان خانواده مي گردد.

حوزۀ سوم : تقويت بنيان های جامعه
حضور فعال در جهان و تأثيرگذارى بر آن، با اقدامات فردى پراكنده ميسر نيست. هريک از ما، 
عالوه بر خودسازى فردى و به فعليت رساندن قابليت ها و استعدادهاى خود، الزم است بكوشد جامعٔه 
خود را به شاخص هاى تمدن متعالى اسالم نزديک   كند و به جامعه اى اسوه و نمونه براى ديگران تبديل 

نمايد. براى رسيدن به اين هدف، اقدامات زير پيشنهاد مى شود:
و  بزرگ  رسالت  اين  بكوشيم  است  شايسته  اّول  قدم  در  خود :  با  ديگران  كردن  همراه  ۱ــ 
متعالى را براى دوستان، نزديكان و افراد جامعٔه خود تبيين كنيم تا آنان نيز به اين مسئوليت آگاه شوند 

و يار و پشتيبان آن گردند. 
مسلماً هدف هاى سه گانٔه مطرح شده، از بزرگ ترين «خيرها» در جهان امروز مى باشند، كه شايسته 

است ديگر مردم جامعه را به آنها دعوت كنيم و با خود همراه نماييم. 
۲ــ تالش برای پيشگام شدن در علم و فناوری : پيشرفت علمى، پايه هاى استقالل يک ملت 
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را تقويت مى كند و مانع تسلط بيگانگان مى شود. هر يک از ما بايد بكوشيم با همت بلند و 
پشتكار فراوان، استعداد خود را به كار بگيريم تا به مرتبه اى از قدرت علمى برسيم كه 

توجه ديگر ملت ها را به سوى خود جلب كنيم.
مقام معظم رهبرى در اين باره اين گونه تذكر مى دهند: «بايد علم را كه مائه 

علم  از  آن  مردم  كه  كشورى  كنند.  دنبال  و  بگيرند  جدى  همه  است،  ملى  اقتدار 
بى بهره باشند، هرگز به حقوق خود دست نخواهد يافت. نمى شود علم را از ديگران گدايى كرد. علم، 
درون جوش و درون زاست. بايد استعدادهاى يک ملت به كار افتد تا يک ملت به معناى حقيقى كلمه، 

عالم بشود۱.»
و  پزشكى  مانند  علمى،  مختلف  رشته هاى  در  ما،  كشور  جوان  دانشمندان  اخير  پيشرفت هاى 
سلول هاى بنيادى، فناورى نانو و هسته اى، صنايع نفت، پتروشيمى و سدسازى قدم هاى اوليه اى است 

كه بايد با هّمت بلندتر و عزم قوى تر ادامه يابد و همٔه عرصه هاى دانش را بپيمايد.
۳ــ استحكام بخشيدن به نظام اسالمى : استحكام و اقتدار نظام حكومتى يک كشور مهم ترين 
عامل براى حضور كارآمد در ميان افكار عمومى جهان است. يک كشور ضعيف، به طور طبيعى منزوى 
مى شود و همراه و همدلى در دنيا نمى يابد. پس شايسته است نظام اسالمى خود را به   مرتبه اى از پيشرفت 
و تعالى برسانيم كه ملت هاى ديگر به طور عينى و ملموس ثمرهٔ انديشه ها و آرمان هاى ما را ببينند. استحكام 
پايه هاى اقتصادى و تالش براى كاهش فقر، توسعٔه عدالت در همٔه ابعاد، تقويت اتحاد ملّى، انسجام 
اسالمى و مشاركت عمومى و عمل به وظيفٔه مقدس امر به معروف و نهى از منكر، از مهم ترين عوامل 

استحكام نظام اسالمى است.
۴ــ تقويت عزت نفس عمومى : ملتى كه به توانايى خود ايمان و باور دارد و عبارت 
«ما مى توانيم» را، نه   صرفاً در لفظ، كه در «عمل» بيان مى كند، قله هاى افتخار را به سرعت 
فتح خواهد كرد. ايمان و باور به اينکه «ما مى توانيم» زنده كنندٔه تمدن اسالمى و بزرگ ترين 
نيروى محركه، براى پيمودن راه و گذر از گردنه هاى سخت آن است. آن خودباورى كه پيامبر 
گرامى اسالم در ياران اندک خود به وجود آورد، سبب شد در شهر كوچک مدينه امتى تربيت 
شود كه براى اصالح جهان قيام كند و از همان ابتدا براى آزادى ستم ديدگان جهان و گسترش 

توحيد در تمام دنيا برنامه ريزى نمايد.

١ــ سخنرانی در مراسم سالگرد رحلت امام خمينی (ره)، خرداد ماه ١٣٨٥
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صبِح يكى از روزهايى كه مسلمانان به حفر خندق در اطراف مدينه 
مشغول بودند، تا مانع ورود مشركان مكه شوند و بتوانند با جمعيت اندک 
خود در مقابل آنها بايستند، به سنگ بزرگى برخوردند. شكستن و بيرون 
و  بودند  شده  جمع  پيامبر  ياران  از  گروهى  بود.  مشكل  سنگ  آن  آوردن 
تالش مى كردند با استفاده از ابزار آن روز و زور بازوى خود، سنگ را بشكنند و آن را 

بيرون آورند، اّما موفقيتى به دست نيامد. 
آنان  نزد  خدا    پيامبر  خواست.  كمک  ايشان  از  آمد و  پيامبر  نزد  عبداللّه  جابربن 
آمد، نگاهى به سنگ بزرگ انداخت، سپس به سوى آب رفت و وضو گرفت و جرعه اى از آن 
را نوشيد. اعتماد و آرامش در رفتار وى تجلى داشت. با اطمينان كلنگ را در دست گرفت، 
آن را باال برد و با بانگ تكبير فرود آورد. آن چنان محكم كوبيد كه غرشى برخاست و جرقه اى 
چون شهاب از سنگ برآمد؛ با ضربٔه دوم، برق ديگرى درخشيد و با ضربٔه سوم، برق سوم. با 

اين سه ضربٔه پياپى، سنگ سخت از هم پاشيد و تّكه تّكه شد.
رسول خدا  از ميان خندق رو به ياران كرد و فرمود: «خداى متعال با برق نخستين، 
كشور يمن را براى من گشود و با برق دومين، شام و مغرب زمين را و با برق سوم مشرق زمين 
را براى من فتح كرد۱.» ايشان خودباورى و توكل به خداوند را اين گونه در ياران خود تقويت 

مى نمود. 

حوزۀ چهارم : حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهانى
پيام اسالم، پيامى براى فطرت انسان هاست. هر انسان حقيقت طلب و روشن ضميرى كه جوياى 
حقيقت باشد، در مواجهٔه با اين پيام، جذب آن مى شود و تحت تأثير قرار مى گيرد. آنچه اهميت دارد، 
پيشنهاد  را  زير  برنامه هاى  منظور،  همين  به  است.  پيام  اين  انتقال  براى  درست  روش هاى  انتخاب 

مى كنيم:
۱ــ تأ كيد بر محتوای عقالنى و خردمندانۀ دين : ميان يک پيام و روش تبليغ آن بايد تناسب 
منطقى و معقول برقرار باشد. از اين رو حق را نمى توان با روش هاى نادرست به ديگران رساند. خداوند، 

در قرآن کريم روش هاى تبليغى مناسب را به پيامبر گرامى اش آموزش داده است.

١ــ سالم بر خورشيد، سيد علی اکبر حسينی، ج ٤، ص ٢٤٢
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در آية ۱۲۵ سورة نحل بينديشيد و روش هايي را كه برا گفت    وگو با مردم و رساندن 
پيام الهي پيشنهاد مي كند، استخراج نماييد.

روش اوّل: ...................................................................
روش دوم: .................................................................

روش سوم: ................................................................

الزمٔه به كارگيرى اين روش ها، تقويت عقل و خرد و تأمل خردمندانه در اسالم است؛ به طورى كه 
بتوانيم معقول و خردمندانه از دين الهى دفاع كنيم و پاسخگوى پرسش هاى جويندگان حقيقت باشيم.

۲ــ استفاده از بهترين و كارآمدترين ابزارها برای رساندن پيام : امروزه ابزارهاى رساندن 
پيام بسيار متنوع و گسترده است. اين ابزارها، به همان ميزان كه مى توانند در 
گمراهى  به  و  باشند  باطل  پيام هاى  حامل  مى توانند  گيرند،  قرار  حق  استخدام 

مردم كمک كنند.
شبكٔه جهانى اطالع رسانى (اينترنت) بهترين شاهد اين مدعاست. 
در اين ميدان، كه شايد سخت ترين هماوردى حق و باطل در جريان است، 

مشاهده مى كنيد كه چگونه باطل پيشگان به تمام اصول و موازين اخالقى و 
انسانى حمله مى كنند و هيچ حّد و مرز اخالقى را رعايت نمى نمايند.

مردمان وجود  ٭١ـ  امروزه چه ابزارهايي برا رساندن پيام حق و گفت    و گو با ديگر 
دارد كه مي توان از آنها كمک گرفت؟

آنها  با  مبارزه  راه  و  مي كنند؟  استفاده  سو ء  ابزارها  اين  از  چگونه  حق  دشمنان  ۲ـ 
چيست؟

۳ــ مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر : مى دانيم كه يكى از رسالت هاى 
اصلى انبيا، مبارزه با ظلم و برقرارى عدل در روابط جهانى و گسترش حق و حقيقت بوده است. هر چند 
كه بسيارى از مردم با شنيدن سخن حق دلشان نرم مى شود و پذيراى حق و حقيقت و عدالت مى باشند، 
اما بايد هوشيار باشيم كه همواره گروهى از اهل باطل هستند كه نه تنها زير بار حق و حقيقت نمى روند، 
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بلكه سد راه حق جويى و حق پرستى مى باشند و گسترش عدالت، منافع آنها را بر هم مى زند و تا همه را 
تابع خط و مشى خود نكنند و يوغ اسارت بر گردن ديگران نيفكنند، آرام نمى گيرند. 

امام خمينى ــ رحمة  اللّٰه عليه ــ مى فرمايند:
بيگانگان  با  خود  سياست  اساس  اصل و  را  آن  كنيم و  توجه  آن  به  بايد  ما  همٔه  كه  مهمى  «نكتٔه 
قرار دهيم، اين است كه دشمنان ما و جهان خواران تا كى و تا كجا ما را تحمل مى كنند و تا چه مرزى 
استقالل و آزادى ما را قبول دارند. به يقين، آنان مرزى جز عدول از همه هويت ها و ارزش هاى معنوى 
و الهى مان نمى شناسند. به  گفتٔه قرآن  كريم [دشمنان] هرگز دست از مقاتله و ستيز با شما برنمى دارند مگر 
اينکه شما را از دين تان برگردانند۱. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم صهيونيست ها و آمريكا و شوروى 

در تعقيبمان خواهند بود تا هويت دينى و شرافت مكتبى مان را لكه دار نمايند.»۲
بدين ترتيب، اگر واقع بينانه نگاه كنيم، درمى يابيم كه دعوت به حق و عدالت را نبايد منحصر به 
صحبت و شعار كرد، بلكه براى تحقق سخن حق بايد قيام نمود و موانع حق و حق پرستى را در كل 
جهان زدود و اين ميسر نمى شود مگر با جهاد و آمادگى براى شهادت در راه خدا، كه همان راه حق و 

حقيقت است و تحمل همٔه سختى هاى اين راه.

سال  حج  در  مشركين  از  برائت  پيام  در  باره  اين  در  «ره»  خمينى  امام 
۱۳۶۶ فرمودند:

« … تجربه انقالب اسالمى در ايران، با خون بهاى هزاران شهيد و مجروح 
و خراب شدن منزل ها و به آتش كشيده شدن خرمن هاى كشاورزان و كشته شدن 
تعداد بسيارى در بمب گذارى ها و اسير شدن فرزندان انقالب و اسالم به دست 
دژخيمان بعث عراق و هزاران گونه تهديد و فشار اقتصادى و جانى به دست آمده است. ملت 
خواب،  در  كودكاِن  سر  بر  خود  منازل  شدن  خراب  در  را  جهانى  كفر  بر  پيروزى  تجربٔه  ايران 
به دست آورده و با فداكارى و مجاهدت، انقالب و كشور خود را بيمه نموده است، و ما به تمام 
جهان تجربه هايمان را صادر مى كنيم و نتيجٔه دفاع و مبارزه با ستمگران را بدون كوچک ترين 
جز  تجربه ها،  اين  صدور  محصول  مسلماً  و  مى دهيم  انتقال  حق  راه  مبارزان  به  چشم داشتى، 

شكوفه هاى پيروزى و استقالل و پياده شدن احكام اسالم براى ملت هاى در بند نيست. 
١ــ سوره بقره، آيه ٢١٧

٢ــ صحيفٔه نور، ج ٢٠، ص ٢٣٧
٩٤
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... من به تمام دنيا با قاطعيت اعالم مى كنم كه اگر جهان خواران بخواهند در   مقابل دين 
ما بايستند، ما در مقابل همٔه دنياى آنان خواهيم ايستاد و تا نابودى تمام آنان از پاى نخواهيم 
نشست؛ يا همه آزاد مى شويم و يا به آزادى بزرگ ترى كه شهادت است مى رسيم و همان گونه كه 
در تنهايى و غربت و بدون كمک و رضايت احدى از كشورها و سازمان ها و تشكيالت جهانى، 
انقالب را به پيروزى رسانديم، و همان گونه كه در جنگ نيز، مظلومانه تر از انقالب، جنگيديم و 
بدون كمک حتى يک كشور خارجى متجاوزان را شكست داديم، به يارى خدا باقيماندٔه راه 
پر نشيب و فراز را با اتكاء به خدا، تنها خواهيم پيمود و به وظيفه خود عمل خواهيم كرد: يا 
دست يكديگر را در شادى پيروزى جهان اسالم در كل گيتى مى فشاريم و يا همه به حيات ابدى 
با  پيروزى  حال  در هر  استقبال مى كنيم ولى  شرافتمندانه  مرگ  شهادت روى مى آوريم و از  و 

ماست و دعا را هم فراموش نمى كنيم…».۱

نمونٔه بارز حق ستيزى و زورگويى در عرصه جهانى، اقدامات صهيونيست ها در فلسطين اشغالى 
است. فجايع و ظلم هايى كه امروزه در فلسطين رخ مى دهد، بر كسى پوشيده نيست و تاكنون سازمان هاى 
بين المللى ده ها قطعنامه در محكوميت جنايات رژيم صهيونيستی صادر كرده اند؛ اما آيا اين قطعنامه ها 
توانسته اند در رويه هاى ظالمانٔه اين رژيم غاصب اندک تأثيرى داشته باشد؟ آيا در مقابل يک جاه طلب 

قدرتمند مى توان به مذاكره و نصيحت اكتفا كرد؟ 

٭  برخي مي گويند راه حل معضل فلسطين را بايد در پشت ميزها مذاكره و رايزني ها 
سياسي جست  وجو كرد و انتفاضة مردم فلسطين تنها بر حجم مشكالت مي افزايد. در 

گفت    و گو با دوستان خود، اين ديدگاه را نقد و بررسي كنيد.

كه  ظالمانه اى  و  سخت  شرايط  به  نسبت  بايد  را  دنيا  مردم  فرصت ها،  دقيق  شناخت  با  بنابراين، 
در آن قرار گرفته ايم، آگاه كنيم و با زنده كردن روحئه جهاد و مبارزه، به تقويت جبهٔه عدالت خواهان 
يادآورى  بدان ها  انسان ها را  كرامت ذاتى  خمينى ــ رحمة اللّه عليه ــ عزت و  امام  بپردازيم. با اقتدا به 
كنيم، روحئه خودباختگى و ترس را از ملت ها بزداييم و آنها را به سوى استقامت و مبارزه اى معقول و 

عزتمند هدايت كنيم.
١ــ  صحيفٔه نور، ج ٢٠، ص ١١٨
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و  جهاد  و  حماسه  روحئه  از  پر  خمينى  امام  سخنان  و  زندگى  ١ــ 
شهادت  طلبى است. جالب اينجاست كه حتى در پيامى كه هنگام قبول قطعنامٔه 
مربوط به تهاجم عراق به ايران صادر كرد، نه فقط بر تداوم روحيه جهاد، بلكه بر 
تداوم خود اين جهاد مقدس عليه ظلم و ستم تأكيد نمودند و بيان داشتند هدف 

ما نه فقط رفع فقر، بلكه محو هرگونه ظلم و كفر از كل جهان است:
« … آرى، [مبارز] فلسطينى، راه گم كردٔه خود را از راه برائت ما يافت و ديديم كه در 
اين مبارزه، چگونه خون بر شمشير و ايمان بر كفر و فرياد بر گلوله پيروز شد، و چطور خواب 
بنى اسرائيل در تصرف از نيل تا فرات آشفته گشت و دوباره كوكب دّرئه۱ فلسطين از شجرٔه 
مباركٔه الشرقيه و ال غربئه ما برافروخت و امروز همان گونه كه فعاليت هاى وسيعى در سراسر 
جهان براى به سازش كشيدن ما با كفر و شرک در جريان است، [فعاليت هايى] براى خاموش كردن 
از  نمونه  يک  تنها  اين  و  دارد  ادامه  همان شكل  به  نيز  فلسطين  مسلمان  ملت  خشم  شعله هاى 

پيشرفت انقالب است…
امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استكبار و استضعاف و جنگ 
پابرهنه ها و مرفهين بى درد شروع شده است و من دست و بازوى همه عزيزانى كه در سراسر 
همٔه  به  را  خود  خالصانٔه  درود  و  سالم  و  مى بوسم  گرفته اند  دوش  بر  را  مبارزه  كوله بار  جهان 
غنچه هاى آزادى و كمال نثار مى كنم؛ و به ملت عزيز و دالور ايران هم عرض مى كنم خداوند 
آثار و بركات معنويت شما را به جهان صادر كرده است و شرارٔه كينٔه انقالبى تان جهان خواراِن 

چپ و راست را به وحشت انداخته است …    .
جنگ  در  بايد  ما  و  نمى شناسد  مرز  و  جغرافيا  و  است  عقيده  جنگ  ما  جنگ 

اعتقادى مان، بسيج بزرگ سربازان اسالم را در جهان به راه اندازيم …
پيروزى  با  بشود  كه  نيست  مسأله اى  خدا  راه  در  شهادت  كه  بدانند  بايد  آمريكا  اذناب۲ 
يا شكست در صحنه هاى نبرد مقايسه شود. مقام شهادت، خود، اوج بندگى و سير و سلوک 
در عالم معنويت است، نبايد شهادت را تا اين اندازه به سقوط بكشانيم كه بگوييم در عوض 
شهادت فرزندان اسالم، تنها خرمشهر و يا شهرهاى ديگر آزاد شدند، تمامى اين ها خياالت باطل 
ملى گراهاست و ما هدفمان باالتر از آن است. ملى گراها تصور نمودند ما هدفمان پياده كردن اهداف 

١ــ  اشاره به تعبير «کوکب دّری» در آئه ٣٥ سورٔه نور، که به معنای «ستارٔه درخشان» است.
٢ــ  اذناب: پيروان
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بين الملل اسالمى در جهان فقر و گرسنگى است، ما مى گوييم تا شرک و كفر هست، مبارزه 
هست و تا مبارزه هست، ما هستيم. ما بر سر شهر و مملكت با كسى دعوا نداريم؛ ما تصميم 

داريم پرچم «ال اله إّالللّه» را بر قلل رفيع كرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوريم …    .
جهان خواران و سرمايه داران و وابستگان آنها توقع دارند كه ما شكسته شدن نونهاالن و 
به چاه افتادن مظلومان را نظاره كنيم و هشدار ندهيم؛ و حال آنكه وظيفٔه اولئه ما و انقالب اسالمى 
ماست كه در سراسر جهان صال زنيم كه اى خواب رفتگان! اى غفلت زدگان! بيدار شويد و به 
اطراف خود نگاه كنيد كه در كنار النه هاى گرگ، منزل گرفته ايد؛ برخيزيد كه اين جا جاى خواب 

نيست! و نيز فرياد كشيم: سريعاً قيام كنيد كه جهان ايمن از صياد نيست …
من به صراحت اعالم مى كنم كه جمهورى اسالمى ايران با تمام وجود براى احياى هويت 
اسالمى مسلمانان در سراسر جهان سرمايه گذارى مى كند و دليلى هم ندارد كه مسلمانان جهان 
را به پيروى از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند و جلوى جاه طلبى و فزون طلبى 
صاحبان قدرت و پول و فريب را نگيرد. ما بايد براى پيشبرد اهداف و منافع ملت محروم ايران 
برنامه ريزى كنيم، ما بايد در ارتباط با مردم جهان و رسيدگى به مشكالت و مسائل مسلمانان و 
حمايت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تالش نماييم و اين را از اصول سياست 

خارجى خود بدانيم.۱
٢ــ مسأله اى كه امروزه انديشمندان دلسوز را در جوامع غربى و شرقى به خود مشغول 
داشته و به فكر چاره انديشى براى آن هستند، فضاى محصور و طراحى شده اى  است كه آدم ها به 
ناچار و ناخودآگاه در آن زندگى مى كنند و مى پندارند آن گونه زندگى مى كنند كه خود مى خواهند 
و مى پندارند كه نوع لباس، غذا، اتومبيل، آرايش، تفريح و گردش، كتاب، مجلّه و ده ها جزِء ديگر 

از اجزاى زندگى را كامالً به سليقه خود انتخاب مى كنند.
اين انديشمندان دلسوز، كه روز به روز بر تعدادشان افزوده مى شود، مى گويند در دنياى 
كنونى، آزادى انتخاب سبک و شيؤه زندگى، در هاله اى از ابهام و ترديدى جدى قرار گرفته 
است. گرچه به طور مثال، مد لباس، مدل اتومبيل و شكل آرايش بر كسى تحميل نمى شود و 
انتشار صدها هزار روزنامه و مجلٔه متنوع، نمادى از آزادى انديشه است، اّما اگر از اين نگاه 
و  عقل  پاى  و  دست  بر  كه  مى بينيم  بكاويم،  را  امروز  انسان  زندگى  ژرفاى  و  بگذريم  ظاهربين 
خرد بسيارى از انسان ها، زنجيرهايى ضخيم بسته شده كه ميدان عمل آزاد و انتخابگرانٔه آنها 

١ــ  برگزيده هايی از صحيفٔه نور، ج ٢٠، ص ٢٣٤ تا ٢٣٧
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را كامالً محدود كرده است.
شايد براى اّولين بار در تاريخ انسان باشد كه نصف ثروت جهان در مالكيت فقط سيصد 
به صورت  باز  هم  آن  زمين،  جمعيت  ميليارد  شش  از  بيش  بين  آن،  ديگر  نصف  و  است  خانواده 
ناعادالنه توزيع مى شود. از اين رو كامالً منطقى است كه دستگاه هاى فرهنگ ساز جهان در انحصار 
كسانى باشد كه نصف ثروت جهان را در مالكيت خود دارند و با پيچيده ترين روش هاى تبليغاتى، 
فكر و قلب بسيارى از انسان ها را مسحور مى كنند و براى آنها سليقه آفرينى مى نمايند. لحظه اى 
كه يک ورزشكار محبوب با پوشيدن لباسى با طرحى جديد پشت صفحٔه تلويزيون ظاهر مى شود 
و هزاران نفر از مشتاقان خود را به طور غيرمستقيم به پوشيدن آن ترغيب مى كند، روشن است كه 

سود و منفعت مادى اين كار به چه كسانى مى رسد و ثروت چه گروهى را افزايش مى دهد.
كه  كاذبى  نيازهاى  دنبال  به  را  مردم  و  مى كنند  نيازآفرينى  تبليغاتى،  قدرت هاى  امروزه 
آفريده اند، مى كشانند. امروزه، با كمک تبليغات، ذائقه  سازى مى كنند و سليقه ها را شكل مى دهند. 
در كنار شركت هاى بزرگ توليدى و تجارى، گروه هاى سليقه ساز و ذوق آفرين در تدارک آفرينش 

مدهاى جديد و تحميل سليقه هاى خود بر افرادند.
ممكن است گفته شود: مگر ارائٔه مد روز و سليقه سازى كارى ناپسند است؟ 

در پاسخ بايد گفت: اّوالً، اين سليقه سازى ها به خاطر خدمت به مردم نيست؛ بلكه با هدف 
فروش بيشتر كاالى سرمايه داران بزرگ و جمع آورى ثروت مردم دنياست.

ثانياً، ايجاد تنوع طلبى كاذب در زندگى مادى و مشغول و سرگرم   كردن مردم به اين امور، 
فرصت فكر   كردن در امور معنوى و اخالقى را از آنها مى گيرد و هويت و شخصيتشان را در حد 
تمايالت و لذت هاى مادى پايين مى آورد. آرى، اين سليقه ها و مدها، هدف هاى حقيرى هستند 
متعالى  بزرگ و  زندگى از هدف هاى  ديكته مى شود. وقتى كه  امروز  انسان  آنها بر  انتخاب  كه 
تهى مى شود، براى پركردن خٔال ناشى از بى هدفى،  راهى جز ايجاد نيازهاى كاذب و اهداف 

دروغين باقى نمى ماند.
به راستى، آيا اين همه تنوع و رنگارنگى در لباس، غذا، آرايش، كاالهاى صنعتى و خانگى 
پاسخى به نيازهاى حقيقى ماست؟ آيا توجه و دل مشغولى روزانٔه مردم به اين امور، آنان را از 
توجه به نياز حقيقى باز نداشته است؟ آيا بسيارى از مردم دنيا، خويشتِن حقيقى خود را فداى 

ثروت اندوزى جمعى اندک و ارضاى خواهش هاى نفسانى آن  عده نكرده اند؟ 
اگر حقيقت اين است، پس چاره چيست؟

٩٨
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يک  ٣ــ تالش ما براى احيا و بازسازى تمدن اسالمى و اصالح وضع كنونى جهان، صرفاً 
وظيفه در كنار ساير وظايف و مسئوليت ها نيست؛ مجاهده و قيامى است براى يكى از قديمى ترين و 
مقدس ترين آرمان ها و اهداف انبياى الهى، يعنى تشكيل جامعٔه عدل جهانى به رهبرى موعود الهى، 

حضرت مهدى (عج).
شايد كسانى در يكى دو قرن گذشته مى پنداشتند كه بشريت به كمک علم و دانشى كه به دست 
آورده است، بى نياز از تعاليم خداوند، زندگى خود را به سوى بهروزى و سعادت سامان خواهد داد، 
اّما اكنون، در ابتداى قرن بيست    و  يكم، روشن شده كه چنين پندارى ساده انديشانه بوده است. ديديم 
كه انسان امروز، با تمام پيشرفتى كه در علم و فن آورى كرده و دستاورد فراوانى كه در تسهيل شيؤه 
زندگى به دست آورده، همچنان از رسيدن به بزرگ ترين آرزوهاى خود بازمانده است. جامعٔه بشرى، 
امروزه تشنه تر از هر زمان، به دنبال عدالت و مساوات است و از تبعيض و بى عدالتى رنج مى برد و بيش 
از هر زمان، از بى هدفى و بى آرمانى در اضطراب به سر مى برد و در جست  و جوى سعادت، خوش بختى 

واقعى و آرامش درونى است. 
انسان   ها، به  فرداى  ماست.  بر دوش  امروزه  اسالم،  رهايى بخش  پيام  رساندن  مسئوليت 
آگاهى، ايمان، همت و عزم راسخ ما براى ايفاى نقش منحصر  به  فرد خود در جهان امروز بستگى 
دارد. درحالى كه جهان به دهكده اى كوچک تبديل شده و آدم ها در نزديک  ترين ارتباطات با 
يكديگر قرار گرفته اند، تالش ما براى رساندن پيام حق، به انسان هاى ديگر فرصت مى دهد حقيقت 

را دريابند و اميد به آينده پيدا كنند.
اينک كه در انتهاى آخرين درس به نام مقدس حضرت «مهدى» (عج)، موعود بزرگ پيامبران 
الهى رسيده ايم، خدا را سپاسگزاريم. در اين پايان زيبا به اميد ديدار دل انگيز و ُسرورآورش، ظهور 

حضرتش را از خداوند مسألت مى نماييم و براى سالمتى ايشان اين گونه دعا مى كنيم:
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خداوندا نسبت به ولّى خودت،  ـِة  بۡـِن  الۡـَحـَسـِن  ُهـمَّ كُـۡن ِلـَوِلـِيّـَك الۡـُحـجَّ َالـلـّٰ
حجة   بن الحسن  

ــ كه درود تو بر او و بر پدرانش باد   ــ َصـلَـواتُـَک َعـلَـۡيـِه َو َعـلـٰی ءابـاِئـه ی 
در اين لحظه و در تمام لحظات فـی ٰهـِذِه الـّسـاَعـِة َو فـی کُـِلّ سـاَعـٍة 

سرپرست و محافظ و رهبر و ياور  َوِلـيـا َو حـاِفـظًـا َو قـاِئـًدا َو نـاِصـًرا  
و راهنما و چشم بينا باش َو َدلـيـالً َو َعـۡيـنًـا 

تا (حكومت) او را در سراسر زمين  َحـّتـٰی تُـۡسـِكـَنـه و َاۡرَضـَك طَـۡوًعـا 
خود با رغبت و پذيرش(مردمان)     

استوار سازى  
و او را در روى زمين تا زمانى دراز   َو تُـَمـِتّـَعـه و فـيـهـا طَـويـال ً 
(  از حكومت حق و عدل  ) برخوردار    

گردانى  



١٠١

درس دهم
زندگی در دنيای 

امروز1

۱ــ احکامى که در اين درس آمده، گرچه عموماً مشترک ميان مراجع بزرگوار تقليد است، اما مشخصاً از فتاوى حضرت آيت اللّه خامنه اى، 
رهبر معظم انقالب اسالمى، استخراج شده است. از آن جا که ممکن است در برخى از موارد جزيى، تفاوت فتوا وجود داشته باشد، مقلدان ساير 

مراجع معظم در موارد اختالفى، به رسالٔه مرجع تقليد خود مراجعه نمايند. 
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عمل به احکام و راهنمايى خداوند، در دنياى پيچيدٔه امروز، تنها شيؤه مطمئن زندگى و روش 
قابل اعتماد در مواجهٔه با مسأله هاست. در دنيايى که برترين معيارها و ارزش ها و مقدس ترين حقيقت ها 
تخريب مى شوند، بسيارى از باطل ها را حق و حق ها را باطل جلوه مى دهند، سهل انگارى در عمل و 
بى توجهى به احکام خداوند، قرار دادن خود بر لبٔه پرتگاهى است که سقوط به وادى هاى هولناک گمراهى 

و سرگردانى را درپى خواهد داشت. خداوند همين خطر را به ما هشدار مى دهد و مى فرمايد:

آيا آن کس که بنياد [کار] خود را ـَس بُـۡنـيـانَـه و  َافَـَمـۡن َاسَّ
بر پائه تقوا و خشنودى خدا نهاده ِه َو ِرۡضـواٍن   َعـلـٰى تَـۡقـوٰى ِمـَن الـلّـّٰ

بهتر است َخـۡيـرٌ 
يا کسى که بناى خود را پى ريزى کرده ـَس بُـۡنـيـانَـه و  َاۡم َمـۡن َاسَّ

بر لب پرتگاهى مشرف به سقوط  َعـلـٰى َشـفـا ُجـُرٍف هـاٍر 
و با آن در آتش دوزخ فرو    مى افتد؟ فَـانۡـهـاَر ِبـه ی فـى نـاِر َجـَهـنَّـمَ 

و خداوند گروه بيدادگران را هدايت   ُه ال يَـۡهـِدى الۡـَقـۡوَم الـظّـاِلـمـيـنَ  وَ الـلّـّٰ
نمى کند. توبه، ۱۰۹ 

چرا برخى اين راه يقينى را ناديده مى گيرند و به اين در و آن در مى زنند و فرصت هاى زندگى را 
از دست مى دهند؟

قبل از بيان برخى از احکام ضرورى، توجه به دو نکته الزم است:
۱ــ هريک از احکام و دستورات خداوند، داراى علت خاصى است. اگر خداوند مهربان ما را 
به انجام کارى فرمان داده، حتماً آن کار به نفع ما بوده است. و اگر از کارى منع کرده حتماً آن کار به 
ضرر ماست، گرچه ما از انجام آن خيلی خوشمان نيايد. قرآن کريم می فرمايد: چه بسيار چيزهايی که 
شما آنها را خوش نمی داريد، درحالی که برای شما خوب است و خداوند به آنها فرمان داده و چه بسيار 
چيزهايی که دوست می داريد و آنها برای شما بد است و خداوند آنها را منع فرموده است. زيرا خداست 

که بر هر چيزی آگاه است ولی شما اين گونه نيستيد.۱
ببينيم  نکنيم، به خصوص وقتى که  ۲ــ ممکن است ما انسان ها علت برخى از احکام را درک 

۱ــ بقره، ٢١٦
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برخى از جوامع امروزى برخالف آن احکام عمل مى کنند. در اين قبيل موارد بايد به عقل و خرد خود 
مراجعه و توجه کنيم که علم ما نسبت به علم و حکمت خداوند، بسيار ناچيز است و بناى زندگى بر پائه 

علم خداوند است که خوشبختى و سعادت را به ارمغان مى آورد.

برخی از احکام زندگی در دنيای امروز
الف) ورزش و بازی

۱ــ بازى، ورزش و بازى هاى ورزشى۱ که براى نشاط، سالمتى و تقويت جسم و روح انجام مى شود، 
اگر به قصد آمادگى بيشتر براى انجام وظايف الهى باشد، مستحب است و پاداش اخروى 

دارد.
۲ــ کسانى که برای تقويت رابطٔه صميمانه ميان خويشان و همسايگان و سالمت 

اخالقى افراد خانواده در بازی ها و ورزش های دسته جمعی پيش قدم می شوند، از پاداش 
اخروى بهره مند خواهند شد.

۳ــ شرط بندى، از امور زيان آور روحى و اجتماعى است و انجام آنها، حتى در بازى ها و ورزش هاى 
معمولى، حرام مى باشد. 

۴ــ قمار حرام است و بازى با وسايل و ابزارهايى که در جامعه به عنوان ابزار قمار شناخته شده اند، 
اگرچه به قصد قمار نباشد، حرام است. شرکت در مجالس قمار نيز حرام می باشد. يکى از داليل حرمت 

مى تواند اين باشد که زشتى قمار در اذهان باقى بماند و زمينٔه پيدايش قمار در جامعه فراهم نشود.۲
ورزشکاران جايز است و اگر کسانى اين  سازمان ها، نهادها و افراد به  ۵  ــ دادن جايزه توسط 
جوايز را به اين نّيت بدهند که افراد جامعه به ورزش و بازى هاى مفيد رو آورند و سالمتى جسم و جان 

خود را افزايش دهند، کار نيکی کرده اند و از پاداش اخروى برخوردار خواهند بود.
۶  ــ اگر ورزش و بازى هاى ورزشى براى دور شدن افراد جامعه از فساد و بى بندوبارى هاى دنياى 

کنونى ضرورت يابد، فراهم کردن امکانات آن واجب کفايى۳ است.

١ــ بازى مجموعه  فعاليت هايى است که براى نشاط و تفريح انجام مى شود. ورزش مجموعٔه حرکاتى است که براى سالمتى جسمانى 
و تقويت اندام هاست. بازى هاى ورزشى، آن دسته از بازى هايى هستند که هم سبب نشاط و فرح مى شود و هم به تقويت اندام ها کمک مى کند، 

مانند فوتبال، واليبال، دو و ميدانى و بسيارى از بازى هاى محلى.
٢ــ رسالٔه اجوبة االستفتائات، ص ۲۴۵ تا ۲۴۷   

٣ــ واجب کفايى، عملى است که بر همه واجب است و اگر کسانى در حّد کفايت به آن اقدام کنند، از دوش ديگران برداشته مى شود.
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۷ــ بازى با ابزار قمار از طريق کامپيوتر، مانند بازى با همان ابزار است و حرام مى باشد.۱
ب) فرهنگ و ارتباطات۲

و  تاريخى  علمى،  مستند  تلويزيونى،  و  سينمايى  فيلم هاى  توليد  ۱ــ 
مستحب  باشد،  دينى  تربيت  و  اسالمى  فرهنگ  اعتالى  نّيت  به  که  اجتماعى 

است و در شرايط ضرورى، واجب کفايى است.
۲ــ توليد سايت ها در شبکٔه اينترنت به منظور اشاعٔه فرهنگ و معارف اسالمى و مقابله با انديشه هاى 
کفرآميز و ابتذال اخالقى، مستحب است و افرادى که توانايى علمى، فنى و مالى آن را دارند، بايد به 

توليد آن مبادرت ورزند.
۳ــ توليد، توزيع و تبليغ، فيلم ها، لوح هاى فشرده، نوارهاى کاست، مجالت، روزنامه ها، کتاب ها و 
انواع آثار هنرى به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمى و مبارزه با تهاجم فرهنگى و ابتذال اخالقى، 

از مصاديق مهم عمل صالح و از واجبات کفايى و داراى پاداش اخروى بزرگ است.
۴ــ توليد، توزيع و تبليغ، فيلم ها، لوح هاى فشرده و ساير رسانه ها که دربردارندٔه 

موسيقى  دربردارندٔه  يا  و  مى شوند  فساد  و  انحراف  موجب  که  متونی  يا  تصاوير 
مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، از گناهان بزرگ شمرده مى شود 
و خريد و فروش آنها حرام است. همچنين، تماشا کردن و گوش دادن به آنها 

نيز حرام است.
۵  ــ ابزارهاى دريافت شبکه هاى ماهواره اى و رسانٔه اينترنت، از اين جهت که 

صرفاً وسيله اى براى دريافت برنامه هاى مختلف تلويزيونى و ارتباط هستند، که هم 
برنامه هاى حالل دارند و هم حرام، حکم ابزار مشترک را دارند. بنابراين، خريد 
و فروش و نگهدارى آن براى امور حرام، حرام و براى امور حالل، جايز است. 

اطرافيان خود  برنامه هاى حرام را براى خود و  دريافت  زمينٔه  ابزار  ولی چون اين 
کامالً فراهم مى کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد ديگرى را نيز دربر دارد، خريد و نگهدارى آنها حرام 
است؛ مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفادٔه حرام نمى کند و نگهدارى آن در خانه، 

مفسده اى را به دنبال ندارد.
البته در اين قبيل موارد، قوانين دولت جمهورى اسالمى ايران که مصالح کلى جامعه را در نظر 

١ــ رسالٔه اجوبة االستفتائات، ص ۲۴۵ تا ۲۴۷ 
٢ــ رسالٔه اجوبة االستفتائات، ص ۲۵۹ تا ۲۶۶
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دارد، اولويت دارد و الزم االجرا است.۱
۶  ــ موسيقى لهوى و مطرب که مناسب با مجالس عيش و نوش باشد، حرام محسوب مى شود و 
فرقى نمى کند که موسيقى کالسيک باشد يا غيرکالسيک. اين گونه موسيقى ها به سبب ويژگى هايى که دارند، 

انسان را از خداوند متعال و فضائل اخالقى دور نموده و به سمت بى بندوبارى و گناه سوق مى دهند.
سرودهاى  اجراى  براى  اگر  غيرلهوى،  موسيقى  نواختن  براى  موسيقى  آالت  به کارگيرى  ۷ــ 
انقالبى و يا براى اجراى برنامه هاى فرهنگى مفيد باشد، اشکال ندارد، به شرط اين که مستلزم مفاسد 

ديگرى نباشد.
ـ شرکت در جشن هاى شادى، مانند جشن عروسى، درصورتى که مستلزم گوش دادن  ۸   ـ 
به غنا و موسيقى مطرب و يا هر عمل حرام ديگرى نباشد، اشکال ندارد؛ همچنين فيلم برداری 

مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان جايز است اما فيلم بردارى مردان از زنانى که 
رعايت حجاب کامل را نمى کنند، حرام است.

۹ــ اگر مؤلف يا ناشر يا توليدکنندٔه فيلم، نوار و لوح فشرده قيد کرده باشد که چاپ يا 
تکثير آن، بدون اجازٔه صاحبش ممنوع است، الزم است حقوق صاحبان آن مراعات شود.

ج) روابط با بيگانگان
تقويت  باعث  آنها  از  استفاده  و  غيراسالمى  کشورهاى  از  وارداتى  کاالهاى  خريد  اگر  ۱ــ 
دولت هاى کافر و استعمارگر که دشمن اسالم و مسلمين هستند، شود و يا قدرت مالى آنها را براى هجوم 
به سرزمين هاى اسالمى يا مسلمين در سراسر عالم، تقويت نمايد، واجب است که مسلمانان از خريد و 

به کارگيرى و استفاده از آنها اجتناب کنند.۲
۲ــ هر نوع تجارتى که به نفع دولت غاصب صهيونيستى که دشمن اسالم و مسلمين است، تمام 
شود، حرام است. وارد کردن و ترويج کاالهاى آنان که از ساخت و فروش آن سود مى برند، حرام است. 

اگر اين قبيل کاال در فروشگاه هاى کشورهاى اسالمى باشد، خريد آنها بر مسلمانان حرام است.٣
به توصيه هاى  ۱ــ خوب است توجه کنيم که حکومت اسالمى همان گونه که در قبال بهداشت جسمانى جامعه مسئول است و صرفاً 
بهداشتى بسنده نمى کند، بلکه چون ممکن است برخى از روى ناآگاهى يا براى سوء استفاده، خوراکى هاى فاسد در جامعه توزيع کنند، قوانين 
الزام آورى براى حفظ بهداشت جامعه تصويب و با متخلفان برخورد قانونى مى کند، در قبال بهداشت روح و روان جامعه نيز مسئول است و 
نمى تواند به توصيه هاى اخالقى بسنده کند. در همين راستا، با توجه به اين که متأسفانه اغلب کاربردهاى ماهواره در راستاى مسائل مفسده آميز 
مى باشد و افراد جامعه به دليل غفلت يا ساير عوامل به اين نوع استفاده ها اقدام مى کنند، مجلس شوراى اسالمى در مصوبه اى در۱۳۷۳/۱۱/۲۳، 
ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت ماهواره را ممنوع کرد و فقط اجازه داد برخى از سازمان ها با کسب مجوز رسمى از وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمى، حق استفاده از تجهيزات مذکور را داشته باشند.
٢ و ٣ــ رسالٔه اجوبة االستفتائات، رهبر معظم انقالب اسالمى، ص ۳۰۰ و ۳۰۱
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۳ــ خريد و پوشيدن لباس هايى که توسط دولت هاى استعمارى توليد شده اند، اگر مستلزم ترويج 
فرهنگ غيراسالمى دشمن باشد و باعث تقويت اقتصاد آنان براى استعمار و استثمار سرزمين هاى اسالمى 

شود، يا منجر به وارد شدن ضرر اقتصادى به دولت اسالمى گردد، حرام است.۱
مدهايی که در غرب پيدا می شود، دربردارندٔه پيامى منفى يا ترويج دهندٔه يک گروه  ۴ــ معموالً 
غيراخالقى است. به طور کلى، تقليد از مدهايى که شبيه شدن به دشمنان اسالم و ترويج فرهنگ آنها را 

به دنبال دارد، حرام است.

١ــ رسالٔه اجوبة االستفتائات، رهبر معظم انقالب اسالمى، ص ۳۰۷
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           الف) نگاهی کوتاه به تمدن اسالمی

١ــ مختصری از اوضاع فرهنگی پيش از اسالم
اميرمؤمنان على   از آن ايام اين گونه ياد مى کند: 

پيشين  پيامبران  از  مدتى  که  فرستاد  زمانى  را  محمد   خويش،  رسول  «خداوند 
مى گذشت. ملت ها در خوابى عميق فرورفته و فتنه و فساد، جهان را فراگرفته بود. رشته ها از 

هم گسيخته و آتِش جنگ، زبانه مى کشيد.۱
داشتند.  متفاوت  روش هاى  و  متناقض  خواسته هاى  و  پراکنده  مذاهب  زمانه،  آن  مردم 

برخى خدا را شبيه ساير مخلوقات مى دانستند و برخى نيز غير او را پرستش مى کردند.۲
مردم از شيطان اطاعت مى کردند و در راه او گام برمى داشتند و از آبشخور او مى نوشيدند. 
َعلَم  هاى شيطان توسط اين مردم به حرکت درآمده و پرچمش در فتنه هايى که شيطان، مردم را از 

۱ــ  نهج البالغه، خطبٔه ۸۹          
۲ــ همان، خطبٔه ۱    
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طريق آن زير پاهايش مى کوفت و زير سم هايش لگدمال مى کرد، برافراشته شده بود.۱
و  سخت  سنگ هاى  ميان  در  داشتيد.  را  آيين  و  کيش  بدترين  زمان  آن  در  مردم  شما 
مارهاى زهرآلود زندگى مى کرديد، آب تيره مى نوشيديد، غذاى ناگوار مى خورديد، خون يکديگر 
را مى ريختيد و از خويشان مى بريديد. بت ها در ميان شما جاى داشت و گناه، شما را فراگرفته 

بود.٢»
بسيارى از مردم، داشتن دختر را ننگ مى شمردند و وقتى به آنها خبر مى دادند که خداوند 
دخترى به آنها بخشيده، ناراحت مى شدند٣ و حتى برخى، دختران خود را زنده به گور مى کردند٤. 
و اگر پدرى دخترش را زنده مى گذاشت، مرگ زودرس او را سعادتى براى خود مى شمرد٥. 
در داخل قبايل، غارت اموال، دزدى، برده دارى، قمار، ربا و داد و ستدهاى نادرست رواج 
داشت. کعبه مرکز بت هاى مختلف شده بود و شمارٔه بت ها به ۳۶۰ مى رسيد. بسيارى نيز به 

پرستش ارواح و ماه و ستارگان مشغول بودند. 
خارج از شبه جزيرٔه عربستان نيز، جهان آن روز آميزه اى از تهى دستى، شالق خوردن و 
سوختن محرومان، انديشه هاى خشکيده و غرض آلود کشيشان و کاهنان و موبدان و تجمل پرستى 
درباريان بود. خسرو پرويز، پادشاه ايران در زمان طلوع اسالم خود را آدمى فناناپذير از ميان 
خدايان و خدايى بسيار جليل در ميان مردمان مى شمرد.٦ در پادشاهى ساسانى حدود يک درصد 
کل  جمعيت آن روز ايران، همه چيز را در اختيار داشتند و بيش از ۹۸ درصد مردم چون بردگان 

از حقوق اوليه و اساسى خويش محروم بودند.٧ 
امـپراتورى روم با استبداد اداره مى شد و مسيحـيت تـحريف شده را مبناى 
حکومتى ساخته بود. تبعيضات نژادى، انحطاط اخالقى، تشکيالت ادارى پيچيده و 

جنگ هاى طوالنى مدت و پـى درپـى اين امپراتورى را به افول کشانده بود. مردم 
به چهار طبـقٔه اشراف، شواليه ها، طبقٔه متوسط و بردگان تقسيم مى شدند.

٢ــ همان، خطبٔه ۲۶ ۱ــ نهج البالغه، خطبٔه ۲   
٤ــ سورٔه تکوير، ۸ و ۹ ۳ ــ سورٔه نحل، ۵۸   

۵ ــ دايرة المعارف تشيع، ج    ۵، ص ۲۸۱              
۶  ــ ايرانيان در زمان ساسانيان، کريستن سن، ترجمه رشيد ياسمى، ص ۶۴۸

٧  ــ تاريخ اجتماعى ايران، مرتضى راوندى، ج ۲، صص ۱۱ــ۱۰ (سرزمين ايران در دورٔه ساسانيان يکى از بزرگ ترين کشورهاى 
جهان بود و قلمرو بسيار وسيعى را دربر مى گرفت، جمعيت آن هم بسيار زياد بود.)
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٢ــ گزارشی از تالش مسلمانان صدر اسالم برای تحقق معيارها
الف) دربارۀ معيار چهارم

از  بسيارى  خود  عمل  و  رفتار  با  خدا    پيامبر  منحط،  فرهنگ  آن  با  جامعه اى  در 
سنت هاى جاهلى را نابود ساخت. رفتار ايشان با دخترشان، حضرت فاطمه   براى جامعٔه 
آن روز و نيز امروز بسيار آموزنده است. او پيامبرى بود که پسرى برايش نمانده بود و فقط چهار 
دختر داشت که کوچکترين آنها فاطمه  بود. از اين رو، برخى از اعراب، پيامبر   را 
«ابتر» (بى دنباله) صدا مى کردند تا تحقيرش نمايند. اّما اين پدر بزرگوار، همراه با دختر خردسالش، 
رسالت تغيير و انقالب در نگرش انسان ها را برعهده گرفتند. فاطمه زهرا «کوثر» لقب گرفت 
و پس از رسول خدا  چشمه   سار هميشه جارى خوبى ها و ارزش ها در جامعٔه اسالمى شد. 
قبل از او نيز، حضرت خديجه کنار پيامبر گرامى اسالم   ايستاد و پشتيبانى صميمى 
براى وى بود؛ ثروت فراوان و شخصيت اجتماعِى خود را فداى جهاد رسول خدا   کرد و 

نقش ممتاز خود را در شکل گيرى بزرگترين تحول جهانى ايفا نمود.
به تدريج، رفتارهاى پيامبر و دخترش جهت احياى ارزش هاى فراموش شدٔه انسانى به 
بار نشست و فروريختن سنت هاى جاهلى آغاز شد. رسول خدا   سه دختر ديگر هم داشت 
که هر سه، قبل از رحلت پيامبر   از دنيا رفته بودند. بدين ترتيب، تنها فرزندى که از پيامبر 
. او وارث و ترويج کنندهٔ همٔه مفاخر و ارزش هايى  باقى ماند، يک دختر بود: حضرت فاطمه
شد که پيامبر اکرم   به ارمغان آورده و پيامبران بزرگ الهى همچون نوح و ابراهيم و موسى 

و عيسى  براى آنها مبعوث شده بودند.
خانٔه فاطمه و خانٔه پدر کنار يکديگر بود. اين خانه را يک خلوت دو مترى از هم 
جدا و دو پنجرٔه روبه روى هم، خانٔه پدر و دختر را به يکديگر متصل مى کرد. هر صبح پدر 
دريچٔه پنجره را مى گشود و به دخترش سالم مى کرد. هرگاه قصد سفر داشت، به سوى منزل 
فاطمه مى رفت، در مى زد و با او خداحافظى مى کرد. هرگاه نيز که از سفر برمى گشت، 

فاطمه   اولين کسى بود که پيامبر  به سراغش مى آمد و حال او را مى پرسيد. 
او  دربارٔه  و  مى بوسيد  را  دخترش  دست  همواره  پدر  اين  که  داده اند  گواهى  مورخان 

مى فرمود: 
ــ بهترين زنان جهان چهار تن اند: مريم، آسيه، خديجه و فاطمه 
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ــ خداوند از خشنوديش خشنود و از خشمش به خشم مى آيد. 
ــ خشنودى فاطمه خشنودى من است و خشم فاطمه خشم من. 

ــ فاطمه پاره اى از تن من است، هرکه او را بيازارد مرا آزرده است و هرکس مرا  بيازارد، 
خدا را آزرده است. 

پدر  همراه  خردسالى  همان  در  خديجه،  حضرت  درگذشت  از  پس  زهرا  حضرت 
سختى هاى دوران بعثت را با شکيبايى تحمل کرد و با دست هاى کوچک خود نوازشگر پدر 
بزرگوار خود بود. روزى پدر را در مسجد الحرام به باد ناسزاگويى و کتک گرفته بودند، فاطمه 
خردسال در فاصله اى اندک ايستاده بود و مى نگريست. روزى ديگر در مسجدالحرام، پدر به 

سجده رفته بود که مخالفان شکمبٔه گوسفندى را بر سرش انداختند. در اين زمان فاطمه 
 خود را به پدر رسانيد، آن را برداشت و با دست هاى کوچک و مهربان خود سر و روى پدر را 

پاک کرد، او را نوازش نمود و به خانه بازگرداند. 
در اين خانواده، زنان، پا   به   پاى مردان، تاريخ را رقم زده اند: 

خديجه  حامى بزرگ پيامبر  ، 
 ، فاطمه  همراه پدر و حامى بزرگ على 

و زينب  در کنار برادر و پيام رسان نهضت عاشورا. 
اين گونه بود که پيامبر اکرم    و اهل بيت گرامى ايشان با رفتار خود عقايد و رسوم 

جاهليت را باطل کردند و ارزش حقيقى زن را تبيين نمودند. 
در عين حال، اين خانواده الگوى تمام عيار عفاف، حيا و پوشش اسالمى بودند  تا به 
ديگر مؤمنين بياموزند که توجه به مقام و منزلت زن به معنى بى بند و بارى، نگاه ابزارى به او، و 

يا به معنى هوسرانى و متزلزل ساختن بنيان خانواده نيست. 

ب) دربارۀ معيار هفتم
۱ــ روزى رسول خدا  وارد مسجد مدينه شد، چشمش به دو گروه افتاد. يک 
دسته مشغول عبادت و ذکر، و دستٔه ديگر به درس و آموزش مشغول بودند. هر دو دسته را از 
نظر گذرانيد و از ديدن آنها خرسند شد. به همراهان خويش رو کرد و فرمود: «هر دو دسته کار 
نيک مى کنند و  راه خير و سعادت مى پيمايند.» سپس جمله اى اضافه کرد: «اّما من براى تعليم 
و دانا کردن فرستاده شده ام.» آنگاه به طرف دسته اى که به تعليم و تعلّم اشتغال داشتند حرکت 



١١١

کرد و در حلقٔه آنها نشست.۱
۲ــ رسول مکّرم اسالم   در يکى از روزها به يارانش فرمود: «کسى که دوست 
بنگرد.  علم  جويندگان  به  امانند،  در  دوزخ  آتش  از  که  افتد  کسانى  چهرٔه  به  نگاهش  مى دارد 
سوگند به کسى که جان من در دست قدرت اوست، هر شاگردى که براى تحصيل علم (نه به 
قصد شهرت و نه براى تظاهر و تفاخر)، به خانٔه عالمى رفت و آمد کند، در هر گامى، ثواب و 
پاداش عبادت يک سالٔه عابد براى او منظور مى گردد. و براى هر قدمى که در اين مسير مى نهد، 
شهر آبادى در بهشت براى او آماده مى سازند. بر روى زمين که راه مى رود، زمين نيز براى او 

طلب آمرزش مى کند …»۲
٣ ــ امام رضا  حديثى مفصل در ارزش علم از پيامبر اکرم  نقل مى کند که 
قسمتى از آن چنين است: «اگر آموختن دانش با هدف الهى همراه باشد، کار نيک (حسنه) 
تلقى مى شود. علم آموزى، عبادت است و مذاکرٔه علمى، تسبيح و تقديس پروردگار. و عمل و 

رفتار هماهنگ با علم، جهاد در راه خداست … 
فرشتگان، شيفتٔه دوستى با دانشمندان اند و با بال و پرشان آنان را نوازش کرده و با درود 

و تحيات خويش به آنان تهنيت مى گويند …»۳ 
و  تفکر  به  احترام  و  خردورزى  نشان  نهج البالغه اش  که   ، على  اميرمؤمنان  ٤ــ 
تعقل است، فرمودند: «اى مردم! هشيار باشيد که کمال دين دارى دانش آموختن و عمل بر 
با  که  است  کسى  از  واالتر  دانشمند،  عالم و  فرمودند: «منزلت  سپس  است.» و  علم  مبناى 
کوشش، روزها را به روزه مى گذراند و شب ها را به عبادت سپرى مى سازد.»۴ ؛ «اگر مرگ 
عالم و دانشمندى فرا رسد، شکستى در اسالم پديد مى آيد که جز به وسيلٔه دانشمندى ديگر 

قابل جبران نيست.»۵
٥ ــ به اين داستان زيبا توجه کنيد که هم بيانگر منزلت علمى و بينش روشن حضرت 

فاطمه  زهرا، ، است و هم توجه به معرفت و تفکر را نشان مى دهد: 
چون  اّما  دارد.  سؤال هايى  نماز  باب  در  که  دارم  مادرى  گفت  و  آمد  ايشان  نزد  زنى 

١ــ آداب تعليم و تعلم در اسالم، ترجمٔه منية المريد شهيد ثانی، نگارش سيدمحمدباقر حجتی، ص ٥٥ 
 ٢ ــ همان، ص ٤٦ تا ٤٨ و ٥٤  

۳ــ همان، ص ٦٠
۴و۵ ــ الکافی، ج١، ص ٣٥
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بيمار است، مرا نزد شما فرستاد تا آن سؤال ها   را مطرح سازم. حضرت فاطمه    به پرسش 
آن زن پاسخ داد. زن از اين فرصت مناسب استفاده کرد و سؤال ديگرى را مطرح ساخت. 
ميان  متعددى را در  پرسش هاى  فرمود. همين گونه، آن زن  بيان  پاسِخ آن را نيز  آن حضرت 
، به تمام سؤاالت جواب هاى الزم را بيان مى فرمود تا تعداد  مى گذاشت و حضرت زهرا،
مسأله ها به عدد ۱۰ رسيد. زن از کثرت سؤال ها احساس شرمندگى کرد و گفت: بيش از اين 

مزاحم شما نمى شوم.
صديقه  کبرى، ، در حالتى که نشان مى داد هيچ منتى بر او ندارد، فرمود: «هر سؤالى 
که به نظرت مى آيد، بپرس.» و سپس براى تشويق وى فرمود: «اگر فردى در مدت يک روز بارى 
سنگين را به دوش کشيده، آن را به باالى بام حمل کند و در ازاى آن حق  الزحمه اى معادل هزار 

سکه طال دريافت کند، با توجه به اين مزد، آيا آن کار براى او سخت خواهد بود؟»
پاسخ داد: خير.

فرمود: «من هم کارگزارم و خود را خادم خداوند قرار داده ام. مزد من در برابر هر سؤالى 
که پاسخ دهم، از مجموع مرواريدهايى که فاصلٔه ميان زمين و آسمان را پر کند، بيشتر است. 

پس سزاوار است که از پرسش هاى تو احساس رنج و زحمت نکنم.»۱  
آری تالش پيامبر اکرم  و پيشوايان ما سبب عالقٔه مسلمانان به علم و دانش شد، 

به طوری که توجه نياکان ما به انديشه و تفکر و ارزشمندى آن غير   قابل انکار است.  
نياکان ما در جهان اسالم توانستند علوم و دانش بشرى را به پانصد شاخه برسانند۲. شوق 
و عالقٔه آنان به دانش سبب شد که در بسيارى شهرها در کنار هر مسجد، مدرسه اى نيز بنا کنند۳، 
در آن روزگار، دانشجويان اروپايى براى تحصيل به دانشگاه هاى اسالمى مى شتافتند و پادشاهان 

آنان، براى معالجه به بيمارستان هاى مسلمانان مراجعه مى کردند. 
از بزرگ ترين دانشمندان اين عصر ابن سينا بود که به حق، آثار وى يکى 
از عوامل اصلى تحول انديشه در اروپا و توجه بيشتر اروپاييان به تفکر فلسفی 

و دانش تجربى محسوب مى شود.
علوم  رياضيات،  منطق،  در  دايرة المعارف  يک  ايشان  «شفا»ى  کتاب 

١ــ آداب تعليم و تعلّم در اسالم، سيدمحمدباقر حجتی، ص ٧٤
٢ــ تاريخ تمدن اسالم، جرجى زيدان مسيحى، ج۳، ص ۲۶۴ 

٣ــ فجراالسالم، ج ۱، ص ۱۴۲
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طبيعى و فلسفه است و بخش فلسفى آن هنوز هم از مهم ترين کتاب هاى فلسفى جهان محسوب 
مى شود.

مالصدرا، فيلسوف بزرگ اسالمى دربارٔه هماهنگى ميان دين و تفکر 
خورشيد،  چون  که  الهى  حقّ   بر  ديِن  اين  قوانين  «نمى شود  مى گويد:  عقلى 
روشن و درخشان است، با دانش استداللى يقينى مخالفت داشته باشد، و 
مرده باد آن فلسفه اى که قوانينش با کتاب قرآن و سنت رسول خدا  و 

ائمٔه اطهار    مطابقت نداشته باشد.»۱
در امور مربوط به بهداشت و سالمتى، وضع مسلمانان بسيار درخشان 

است؛ اگر شرايط قبل از اسالم را درنظر بگيريم و اوضاع همان دوره در اروپا را که هنوز حتى 
با حمام آشنا نبودند موردتوجه قرار دهيم، درمى يابيم که چگونه دستورات ساده اى مانند وضو 
و غسل و ديگر آموزه هاى بهداشتى اسالم مانند طهارت و نجاست و نيز دستورات پيشوايان دين 

در مورد سالمتى و درمان۲، دنياى اسالم را متحول کرد. 
يکى از ويژگى هاى فرهنگ علمى دورٔه اسالمى عدم اختصاص علم به طبقه يا قشرى 
خاص بود. در همان زمان رسول خدا  زنان به حضور ايشان مى رسيدند و سؤال هاى علمى 
خود را طرح مى کردند. حضرت فاطمه   يک کالس علمى تشکيل داده بود و زنان مدينه 
براى علم آموزى در آن شرکت مى کردند. برخى از همسران رسول خدا  نيز جزو راويان 

حديث به شمار مى روند. 
يکى  مى کردند.۳  اقدام  آموزشگاه  و  مسجد  ساختن  به  ابتدا  شهرى،  هر  در  ما  نياکان 
پايين ترين و  بود که حتى  آمده  پديد  اسالم  دنياى  در  فرهنگى  اروپايى مى گويد:  نويسندگان  از 
معمولى ترين افراد تشنٔه خواندن بودند و گاهى کارگران به غذاى کم و جامٔه کهنه قناعت مى کردند 

براى اين که بتوانند با پول خود کتاب بخرند۴.
با اين که در آن زمان صنعت چاپ اختراع نشده بود، در کشورهاى اسالمى به حد 
جلد،   ۴/۰۰۰/۰۰۰ با  بغداد  در  بيت الحکمه  دانشگاه  داشت.  وجود  کتابخانه  و  کتاب  کافى 

۱ــ االسفار االربعه، ج ۸، ص ۲۰۳
٢ــ برخى از اين دستورات در مجموعه هايى مانند «طب الصادق» و «طب الرضا» گردآورى شده اند. 

٣ــ تمدن اسالم و عرب، گوستاو لوبون فرانسوى، ص ۵۵۷ و ۵۵۸    
٤ــ عظمت مسلمين در اسپانيا، ص ۱۷۰ 



١١٤

کتابخانٔه طرابلس در شام با ۳/۰۰۰/۰۰۰ جلد، کتابخانٔه سلطنتى قاهره با ۱/۰۰۰/۰۰۰ جلد، 
رصدخانٔه مراغه با ۴۰۰/۰۰۰ جلد، دارالحکمٔه قرطبه در اندلس (کوردوباى فعلى در اسپانيا) 
با ۴۰۰/۰۰۰ جلد، دارالکتب رى با ۳۰۰/۰۰۰ و کتابخانٔه سيدمرتضى با ۸۰/۰۰۰  جلد از 

جملٔه کتابخانه هايى هستند که تعداد کتاب هاى آنها ثبت شده است۱. 
عالوه بر مدرسه هاى کوچک و بزرگ در شهرهاى مختلف دنياى اسالم، دانشگاه هايى 
امکانات  بهترين  با  جندى شاپور،  اسکندريه و  قرطبه،  قسطنطنيه،  بغداد،  قاهره،  دانشگاه  مانند 
رشته هاى  دانشگاه ها  اين  در  بود.  دنيا  مختلف  نقاط  از  دانشجويان  پذيراى  مطالعه،  و  تحقيق 
مختلف علمى تدريس مى شد و امکاناتى از قبيل لباس، مسکن، کتاب، بهداشت و حتى کاغذ و 
قلم مجانى دراختيار دانشجويان قرار مى گرفت. دانشگاه مستنصريه، ساختمانى بسيار باشکوه 
داشت و داراى چهار مدرسه بود. عالوه بر حقوق ماهيانٔه استادان، به هر شاگرد ماهيانه يک  دينار 
طال داده مى شد. آشپزخانٔه دانشگاه به همٔه استادان و شاگردان روزانه مقدار معينى نان و گوشت 
مى داد. دانشگاه، حمام و بيمارستان مخصوص داشت و پزشک بيمارستان، هر صبح، دانشگاه 

را بازديد مى کرد و براى بيماران نسخه مى نوشت.۲
يکى از دانشمندان بزرگ در اين دوره ابونصر فارابى۳ است که به معلم ثانى مشهور است۴، 
وى بسيارى از زبان هاى زندٔه عصر خود را مى دانست و حدود صد کتاب و رساله تأليف کرده 
که چهل و چهار جلد از آنها باقى مانده است۵. او را به حق مى توان مؤسس فلسفٔه اسالمى 
ناميد. شيخ الرئيس ابوعلى سينا۶، معروف ترين دانشمند جهان اسالم است که از او به نابغۀ شرق 
ياد مى کنند. وى با اين که بيش از ۵۸ سال عمر نکرد و زندگى سياسى پر   فراز و نشيبى داشت، 
۲۴۲ جلد کتاب و رساله نوشته است. تأليفات او در حوزه  هاى مختلف، ازجمله فقه، منطق، 
فلسفه، طب، عرفان، رياضيات و داروشناسى مى باشد. انديشه هاى ابن سينا در زمان خودش به 
سرعت در دنياى اسالم گسترش يافت و چندى نگذشت که کتاب هاى اصلى وى به زبان التين 

۱ ــ تاريخ تمدن اسالم، ج ۳، ص ۳۱۸؛ و عظمت مسلمين در اسپانيا، ص ۴۲۸
۲ ــ بغداد در زمان خلفاى عباسى، جى لواسترانژ، چاپ آکسفورد، ص ۲۶۷ (به نقل از ميراث اسالم، ص ۲۳۰) 

۳ــ  وى در سال ۲۶۰ هجرى در فاراب واقع در خراسان بزرگ متولد شد و در سال ۳۳۹ هجرى در دمشق وفات يافت.
۴ــ معلم اول، لقب ارسطو، فيلسوف بزرگ يونانى است که در قرن چهارم قبل از ميالد مى زيسته است.

۵ــ تاريخ فلسفٔه اسالمى، هانرى کربن، ص ۲۰۰؛ و تاريخ تمدن ويل دورانت، ج۱۱، ص ۱۷۳ 
 ۶  ــ وى در سال ۳۷۰ هجرى در نزديک بخارا متولد شد و در سال ۴۲۸ هجرى در همدان وفات يافت.



١١٥

ترجمه شد و در مدارس اروپا تدريس گرديد۱.
را  بطلميوس  و  اقليدس  مانند  رياضى  بزرگ  دانشمندان  آثار  مسلمانان  رياضيات،   در 
ترجمه کردند و سپس شروع به نوآورى نمودند. هيچ کس در تاريخ رياضى نمى تواند شخصيت 
استثنايى محمد بن موسى خوارزمى (۲۳۶ــ۱۶۶ هـ.ق) را ناديده بگيرد. او معاصر مأمون خليفٔه 
عباسى و رئيس کتابخانٔه بزرگ بغداد بود. وى علم «جبر» را به عنوان يک علم مستقل تأسيس 
کرد. نام کتاب وى «الجبر و     المقابله» بود که وقتى اين کتاب به اروپا رفت، اروپائيان براساس نام 
اين کتاب، علم جبر را «Algebra»  ناميدند. همچنين الگوريتم يا «Algorithm» يا الگوريسم 
که فن محاسبه است، از نام «الخوارزمى» گرفته شده که پس از ترجمٔه کتاب وى به زبان هاى 
اروپايى اين نام گذارى پديد آمده است۲. عالوه بر اين، رياضى دانان بزرگ اسالمى، مانند ابوريحان 
بيرونى (۴۴۰ــ۳۶۲ هـ.ق)، خواجه نصيرالدين طوسى (۶۷۲  ــ  ۵۹۷ هـ.ق)، ابوالوفاى بوزجانى 
هشتم)  قرن  اوايل  و  هفتم  قرن  علماى  کاشانى (از  جمشيد  غياث الدين  و  هـ.ق)  (۳۸۸ــ      ۳۲۸ 
ابتکارات فراوانى در معادلٔه سرعت، علم مثلثات، حل معادالت درجٔه دوم، سوم و چهارم، اندازٔه 

دقيق عدد پى، و در هندسٔه تحليلى و هندسٔه فضايى داشتند۳.
در حوزٔه پزشکى و دارويى نيز دانشمندان نامدارى ظهور کردند که 

شهرت جهانى دارند؛ محمد بن زکرياى رازى يکى از دانشمندان بزرگ 
اين دوره است که ۲۲۰ جلد کتاب و رساله نوشته و نيمى از آنها در طب 
بوده است. کتاب هاى وى در آبله و سرخک، بيانگر دقت علمى اوست 
و بيش از چهل بار به زبان هاى گوناگون ترجمه شده است. «الحاوى» 

کتاب ديگر اوست که ۲۰ جلد بوده و محصول يک عمر پژوهش و آزمايش 
است و تنها در سال ۱۵۴۲ ميالدى پنج بار در اروپا منتشر شد۴. وى کتابى نيز در روان پزشکى 

به نام «الطب الروحانى» دارد. 
درمان  اجازٔه  داراى  پزشک   ۸۵۰ بغداد  شهر  در  تنها  هجرى  چهارم  قرن  اوايل  در 

۱ ــ تاريخ فلسفٔه اسالمى، هانرى کربن، ص ۲۱۴
۲ــ دانش مسلمين، محمد رضا حکيمى، ص ۱۵۰

۳ــ همان، ص ۱۴۸ تا ۱۵۴
۴ــ تاريخ تمدن ويل دورانت، ج ۱۱، ص ۱۵۹
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بودند۱ و تعداد دانشجويان پزشکى دانشگاه بغداد بالغ بر ۶۰۰۰ نفر بوده است. پزشکى، شامل 
رشته هايى مانند پزشکى عمومى، چشم پزشکى، جراحى، مامايى، پزشکى زنان و اعصاب و روان 

بوده است۲.
مسلمانان با استفاده از تجربٔه ايرانيان شروع به ساختن بيمارستان براى بيماران جسمى و 
روانى   کردند. اولين بيمارستان در سال ۸۸ هجرى در دمشق ساخته شد که به  تدريج به يکى از 
مراکز بزرگ درمانى تبديل شد. بيمارستان ها داراى بخش هاى مختلف جراحى، چشم پزشکى، 
داروسازى، دندان پزشکى، پزشکى زنان و روان پزشکى بودند و معموالً بخش هاى زنانه و مردانٔه 

جداگانه اى داشتند. 
بوعلى سينا تا مدت ها در شرق و غرب با نام امير پزشکان 
شناخته مى شد. مهم ترين کتاب وى در طب، کتاب «قانون» است 
که فرهنگ جامعى در پزشکى و داروشناسى است. اين کتاب 

در اروپا در اواخر قرن پانزدهم ميالدى شانزده بار، و در 
قرن شانزدهم بيست بار، و در سال هاى بعد نيز به طور مرتب 
منتشر شده است۳. کتاب هاى بوعلى به اکثر زبان هاى زندٔه 

دنيا ترجمه شد و تا شش قرن، اصل و مبناى پزشکى جهان 
بوده است و تا مدتى پيش نيز، از کتاب هاى درسى فرانسه به شمار 

مى رفت۴. در دانشگاه پاريس، دو تصوير رنگى از دو طبيب دنياى 
زکرياى رازى و شيخ الرئيس ابن سينا۵.  محمد بن  اسالم آويخته اند: 

ابن سينا اولين کسى بود که فلج صورت ناشى از سکتٔه مغزى را تشخيص و سکتٔه مغزى ناشى 
از زيادى خون در مغز را به خوبى توضيح داد. مسرى بودن سل ريوى را تبيين کرد، انتقال 
بيمارى ها از طريق آب و خاک را بيان داشت و عوارض سنگ مثانه را به گونه اى توصيف کرد 
که برخى از پزشکان گفته اند مشکل است بتوان به آن چيزى اضافه کرد. وى روش روان درمانى 

۱ ــ همان، ص ۱۵۸
۲   ــ تاريخ تمدن اسالم، ج ۳، ص ۲۷۶ 

۳ ــ ميراث اسالم، ص ۱۱۶ 
۴ ــ تمدن اسالم و عرب، گوستاو  لوبون فرانسوى، ص ۶۳۳

۵ ــ تاريخ تمدن ويل دورانت، ج ۱۱، ص ۱۵۹
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را توسعه داد و از داروهاى طبى براى اين گونه درمان ها کمک گرفت۱.
جراحى از رشته هاى مهم پزشکى بود. جراحان چشم پزشک با مهارت، انواع آب  آوردگى 
چشم را با عمل جراحى معالجه مى کردند۲. حتى داروى بيهوشى که از اکتشافات جديد شمرده 
مى شود، بر جراحان اسالمى پوشيده نبود. آنان با دارويى گياهى  بيماران را بيهوش مى کردند۳. 
ابوالقسيس جراح ماهرى بود که رساله هاى او را بايد اساس جراحى جديد به حساب آورد. 
کتاب هاى وى تا يک قرن پيش بارها در اروپا چاپ شده است۴. جراحان مسلمان، انواع عمليات، 
مانند جراحى دندان، ُخرد  کردن و بيرون آوردن سنگ مثانه و کليه، سزاريَن در هنگام وضع حمل 

و شکسته بندى استخوان ها را انجام مى دادند۵.
از ويژگى هاى بيمارستان ها اين بود که پزشکى و داروسازى در همان محل بيمارستان 
مسير  در  و  بودند  وسيع  بسيار  بيمارستان ها  داشتند۶.  عملى  تمرين  شاگردان  و  مى شد  تدريس 
را  بغداد  نقطٔه  بهترين  خواست  رازى  محمدزکرياى  که  وقتى  داشتند.  قرار  هوا  ماليم  جريان 
براى بيمارستان انتخاب کند، چند نقطٔه شهر را انتخاب کرد و در هر نقطه، قطعه گوشتى آويزان 
نمود تا تشخيص دهد در کدام نقطه، گوشت ديرتر فاسد مى شود و در آن نقطه بيمارستان را بنا 
نمود۷. در قاهره بيمارستان بزرگى ساخته بودند که در آن حوض هايى با فواره هاى آب، باغچه هاى 
پر از گل و چهار حياط بزرگ وجود داشت. هر بيمار فقيرى که وارد مى شد، به طور رايگان 
تحت معالجه قرار مى گرفت و پس از معالجه، پنج سکٔه طال براى هزينٔه زندگى در دورٔه بهبودى 

دريافت مى کرد۸. 
تالش علمى مسلمانان، ديگر حوزه هاى علوم تجربى را نيز در بر مى گرفت. از آن جا  که 
در اين جا امکان طرح همٔه آنها نيست، به اختصار فقط به برخى از تالش هاى دانشمندان در 

رشته هاى ديگر اشاره مى کنيم:

۱ــ فالسفٔه شيعه، ص ۹۳ و ۹۴
۲   ــ کارنامٔه اسالم، ص ۴۶ تا ۵۲
۳  ــ تمدن اسالم و عرب، ص ۶۳۷

۴ــ ميراث اسالم، ژوزف ماک کاپ، ص ۱۱۷
۵ــ  تمدن اسالم و عرب، ص ۶۳۴

۶  ــ تاريخ تمدن اسالم، ج۲، ص ۲۸۴ 
۷ ــ تمدن اسالم و عرب، ص ۶۳۵؛ و کارنامٔه اسالم، ص ۵۳ 

۸   ــ    ميراث اسالم، ژوزف ماک کاپ، ص ۱۲۳
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يکى از دانشمندان به نام ادريسى،۲۹۰ جلد کتاب نوشته که ۵۰ جلد آن در گياه شناسى 
بوده است۱. 

يک دانشمند اروپايى مى گويد: اين که در کتاب هاى شيمى مى نويسند الوازيه مؤسس 
علم شيمى است، درست نيست. اگر آزمايشگاه هاى هزار سال پيش مسلمانان و اکتشافات مهم 
آنان نبود، هيچ گاه الوازيه نمى توانست قدمى به جلو بردارد۲. هنوز حدود صد رساله در شيمى از 
جابر بن حيان در دست است۳. پيش از آن که گاليله حرکت زمين به دور خورشيد را اعالم کند، 
ابوريحان بيرونى و پيش از وى ابوسعيد    ِسْجزى اين عقيده را ابراز کرده بودند۴. مسلمانان راه هاى 
تازه اى براى رصد ستارگان پيدا کردند و ابزارهاى بسيارى براى آن ساختند. نخستين تحوّ  لى 
که تمدن اسالمى در اين علم پديد آورد آن بود که مسلمانان به موهومات مربوط به ستاره شناسى 

و تأثير اوضاع کواکب در احوال مردم، از حيث سعد و نحس اعتنايى نکردند۵.
آرى، چنين است؛ آنگاه که ملتى قدر علم، فرهنگ، اخالق و ارزش هاى دينى خود را 
بداند و با جان و دل، آنها را ارجمند شمارد، درخت علم و معرفت و اخالق شکوفا مى شود و 

ثمرات گرانبهاى آن به جامعٔه انسانى مى رسد.
در حوزهٔ علوم و معارف قرآنى نيز بايد گفت 

مسلمانان از همان ابتدا، تشنٔه آموختن قرآن 
کريم و تبيين معارف آن بودند. به همين دليل، 
از پيامبر اکرم  دربارٔه معنا و مقصود و 

محتواى آيات سؤال مى کردند. ساختار قرآن 
کريم نيز خود به گونه اى است که قّؤه تعقل و 

تدبّر در خود را پرورش مى دهد و خوانندٔه خود را به تفکر دربارٔه آيات وامى دارد. رسول خدا 
 به سؤال هاى مسلمانان پاسخ مى داد و آنان را به تفکر بيشتر در آيات قرآن تشويق مى کرد. 
اين روش، پس از رسول  خدا    توسط حضرت على  و ساير پيشوايان ما ادامه يافت تا 

۱ــ عظمت مسلمين در اسپانيا، ص ۱۶۹
۲ــ تمدن اسالم و عرب، ص ۶۱۱ تا ۶۱۵ 

۳ــ ميراث اسالم، ص   ۱۱۵ 
۴ــ فالسفٔه شيعه، ص ۱۱۵ 

۵ ــ تاريخ تمدن اسالم، جرجى زيدان مسيحى، ج۳، ص ۲۸۸ تا ۲۹۴
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اين که به تدريج شاخه اى علمى به نام علم تفسير قرآن شکل گرفت و مفسران بزرگى در تاريخ 
اسالم ظهور کردند.  

تدوين و جمع آورى حديث نيز نزد مسلمانان اهميت زيادى داشت. زيرا از نظر مسلمانان، 
حديث، دومين منبع هدايت و سعادت بود. امير مؤمنان على  که از کودکى با رسول مکّرم 
اسالم  بود، اولين تنظيم کنندٔه کتاب حديثى است که در آن، سخنان رسول اکرم  ثبت 
شده است. ايشان اين کتاب را به فرزندان بزرگوار خود تحويل داد تا به عنوان سندى مهم، نزد 

خود نگه دارند و احاديث آن را به مردم بياموزند۱. 
ما  پيشوايان  سخنان  که  دارد  وجود  حديثى  کتاب  صدها  مسلمانان،  ما  ميان  در  اکنون 
در آنها جمع آورى و دسته بندى شده است. همچنين از همان ابتدا، علمى به نام حديث شناسى 
تأسيس شد که شيوه هاى جدا کردن حديث هاى ساختگى از واقعى و رابطٔه احاديث با يکديگر 

و ميزان کاربرد آنها را مشخص مى کند. 
برنارد شاو، نويسندٔه معروف انگليسى در اين باره مى گويد: «من هميشه نسبت به دين 
محمد  به واسطٔه زنده بودن عجيبش نهايت احترام را گذاشته ام. به نظر من، اسالم تنها 
مذهبى است که استعداد توافق و تسلط بر حاالت گوناگون و متغير زندگى، و مواجهه با قرون 

مختلف را دارد.»۲

ج) دربارۀ معيار هشتم
پيامبر اکرم  مردم را به عدالت در همٔه ابعاد آن دعوت می فرمود که در زير به مواردی 

از آن اشاره می شود:
۱ــ عدالت اقتصادى يکی از ابعاد عدالت است که قرآن کريم تفاوت انسان دين دار و 

بى دين را در آن دانسته و فرموده است:

آيا ديدى کسى را که ذى  َاَرَايۡـَت الـَّ
روز جزا را دروغ مى پندارد ُب ِبـالـّديـِن  يُـَکـذِّ

او همان کسى است که  ذى  فَـٰذِلـَک الـَّ
۱  ــ مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، ج۱۴ (خدمات متقابل اسالم و ايران)، ص  ۴۱۳

۲ــ برنارد شاو (به نقل از کتاب خداپرستی و افکار روز، مهدی بازرگان)
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يتيم را به شدت (از خود) مى راند يَـُدعُّ الۡـَيـتـيـَم  
و (ديگران را) ترغيب نمى کند وَ  ال يَـُحـضُّ  

به خوراک دادن به بينوا َعلٰى طَـعاِم الۡـِمۡسـکيـِن 
ماعون، ۱ تا ۳

٢ــ  رسول خدا   همراه با ياران از کوچه هاى مدينه مى گذشت. پيرزنى که کنارى 
ايستاده بود، جلو آمد تا نياز خود را با پيامبر در ميان گذارد. پيرزن به خيال اين که با امير و 

سلطانى مانند اميران گذشته روبه رو شده به لکنت افتاد و نتوانست سخن بگويد. 
پيامبر با مهربانى در کنار او روى زمين نشست و چنان با صميميت با او رفتار کرد که او 

احساس راحتى کرد و آنچه در دل داشت با پيامبر در ميان گذاشت.
٣ــ  رسول خدا   به مردم مى فرمود: 

«برترين جهاد، سخن حقى است که انسان در مقابل سلطانى ستمگر بر زبان آورد.»۱
٤ــ روزى اميرالمؤمنين على  در حال عبور از کوچه ها، پيرمردى نابينا و از کار 
افتاده را ديد که در گوشه اى نشسته و از مردم کمک مى خواست. امام، از اوضاع وى پرسيد. 
گفتند مردى است مسيحى که در ايام جوانى و صحت بدن کار مى کرده و اکنون از کار افتاده 

و نابينا شده و گدايى مى کند. 
، فرمود: «عجب، تا وقتى توانايى داشت از او کار کشيديد و اکنون او را به  امام، 
حال خود واگذاشته ايد؟ … برعهدٔه حکومت و اجتماع است که تا زنده است، او را سرپرستى 

کند؛ برويد از بيت المال به او مستمرى بدهيد.»۲
ـ  روزى سلمان فارسى و جمعى ديگر از ياران پيامبر    در مسجد نشسته بودند.  ٥ـ 
هرکس دربارٔه اصل و نسب خود چيزى مى گفت و فخرفروشى مى کرد. نوبت به سلمان رسيد. 

گفتند: تو نيز از اصل و نسب خود بگو. 
رسولش،  بـه وسيـلٔه  خداوند  بودم،  گمـراه  خدايم.  بندٔه  فرزند  سلمان،  «من،  گفت: 

، هدايتم کرد. بَرده بودم، به وسيلٔه پيامبرش محمد،  ، آزادى ام بخشيد.  محمد ، 

١ــ ميزان الحکمة، ج١، ص ٦٥٦ به نقل از کنزالعمال، حديث ٤٣٥٨٨     
٢ــ وسائل الشيعه، ج٢، ص ٤٢٥
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، وارد شدند و گزارشى از جلسه به ايشان داده شد. رسول  در اين ميان رسول خدا، 
، رو به آن جمع که همه از قريش بودند، نمود و فرمود:  خدا، 

«اى مردم قريش، نََسِب موجب افتخار براى هرکس، دينش، مردانگيش، و ُخلق و خوى 
اوست، و ريشه  و اصلش، عقل او.»

٦ــ  رستم فرخ زاد، فرماندهٔ سـپاه يزدگرد، آخـرين شاه ساسانى، در راه جنـگ با مسلمانان 
بود. وى که مردى جهان ديده و با تجربه بود، در قادسيه با طاليه داران سپاه مسلمانان برخورد 
کرد. شب هنگام، سوار بر اسب، روى تپه اى رفت و به ارزيابى آن لشکر پرداخت. با وجود 
اين که لشکر مسلمانان از نظر عده و تجهيزات اندک بودند، در قلب خويش اضطراب عجيبى 
احساس مى کرد. از تپه فرود آمد و پيکى سوى َزهرة بن عبدالله، فرماندٔه آن لشکر، فرستاد و وى 

را به مذاکره دعوت کرد. فرمانده آمد و سخنانى ميانشان رد و بدل شد. 
رستم پرسيد: دربارٔه دين خود سخن بگوى.

جواب داد: پائه آن دو چيز است: گواهى به يگانگى خدا و رسالت محمد  .
رستم گفت: اين که عيبى ندارد؛ خوب است، ديگر چه؟ 

َزهره ادامه داد: آزاد ساختن بندگان خدا از بندگى انسان ها به سوى بندگى خداوند.۱ 
رستم گفت: اين هم خوب است، ديگر چه چيزى؟ 

خواهر  و  برادر  همه  و  شده اند  زاده  مادر  يک  و  پدر  يک  از  همه  مردم  گفت:  َزهره 
يکديگرند. 

خواهيد  باز  شما  بپذيريم،  را  اين ها  ما  اگر  است.  خوب  خيلى  نيز  اين  گفت:  رستم 
گشت؟ 

مگر  گذاشت،  نخواهيم  قدم  ديگر  شما  سرزمين هاى  به  خدا  به  قسم  آرى،  داد:  پاسخ 
براى تجارت. 

رستم گفت: راست مى گويى، اّما در ميان ما مردم ايران، سّنتى از زمان اردشير رايج شده 
که با دين شما سازگار نيست. کشاورز و پيشه ور حق ندارند به طبقٔه باالتر روند و از امتيازات آن 
برخوردار شوند. اگر اين طبقات در رديف اشراف قرار گيرند، پا از گليم خود درازتر خواهند 

کرد و با اعيان و اشراف به ستيز برخواهند خواست. 
َزهره گفت: پس ما براى مردم بهتر از ديگر حکومت ها هستيم. ما نمى توانيم مثل شما 

١ــ اخراج العباد من عبادة العباد الی عبادة الله
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باشيم. ما عقيده داريم که بايد امر خداوند را در مورد همٔه طبقات رعايت کنيم. همٔه مردم از 
يک پدر و مادر آفريده شده اند و همه با هم برادر و برابرند.۱

يک نکته: با اين که رسول خدا  عدل و مساوات را اساس زندگى سياسى و روابط 
اجتماعى قرار داده، و با رفتار و گفتار خود، به مردم آموخته بود که حاکم و رهبر مسلمين بايد 
برمبناى قانون الهى و بدون هيچ گونه ستمگرى عمل کند. اّما زمان کوتاهى پس از رحلت پيامبراکرم 
، شرايط دگرگون شد؛ حاکمان بنى اميه و بنى عباس، که خود را جانشين رسول خدا  
مى دانستند، شيؤه سالطين ايران و روم را در پيش گرفتند و حکومت هايى خودکامه و مستبد 
تشکيل دادند. توجه آنان به مردم کاهش يافت، چاپلوسان گرد آنان جمع شدند، و حق جويان و 

عدالت پيشگان منزوى گرديدند و يا در مبارزه عليه ستمگران به شهادت رسيدند.  
، اهل بيت بزرگوار  با وجود اين، به علت آموزش هاى مؤثر قرآن   کريم، رسول خدا 
را  ظواهر  برخى  بودند  ناچار  ستمگران  مردم،  آگاهى هاى  افزايش  و  ايشان،  وفاى  با  ياران  و 
تاريخى  قيام  با  گذارد،  پا  زير  هم  را  ظاهرسازى  اين  حتى  مى خواست  که  يزيد  کنند.  مراعات 
امام حسين  مواجه شد. اين قيام بزرگ، با تأثير عميق خود ابتدا پايه هاى حکومت يزيد و 
بنى اميه را ويران کرد و سپس به مدرسه اى دائمى تبديل شد تا مسلمانان در آن مدرسه، درس 

جهاد با ستمگران را بياموزند. 
حاکمان بنى اميه و بنى عباس هيچ گاه از انتقاد، اعتراض و مبارزٔه آگاهان و انديشمندان 

جامعه و در رأس آنان اهل بيت پيامبر  در امان نبودند. 
نتيجه  اين که: تا قبل از ظهور اسالم، مبارزات سياسى معموالً ميان پادشاهان، سالطين 
علت  به  اسالمى،  دورۀ  در  اما  مى آمد.  پديد  يکديگر  قلمروى  فتح  براى  قبايل  رؤساى  و 
حکومت  با  مردم  مبارزۀ  خويش،  مسئوليت هاى  و  حقوق  از  مردم  آگاهى هاى  افزايش 
براى برقرارى عدالت شکل مى گرفت و وارد معادالت سياسى ميان ملت ها و حکومت ها 

گرديده بود۲.
تأثيرگذارى شهادت امام حسين   و مقاومت ساير ائمه اطهار   به صورت يک 
جريان مقاومت منفى بزرگ و سراسرى در برابر حکومت هاى ظالم درآمد. رفتار مجموعٔه 

١ــ کامل ابن اثير، ج ٢، ص ٣١٩ تا ٣٢١ (به نقل از کتاب داستان راستان)
٢ــ قيام عليه ظلم، قبالً هم اتفاق افتاده بود، مانند قيام کاؤه آهنگر عليه ضحاک (البته اگر آن قيام افسانه نباشد). اّما اين که اين گونه 
قيام ها و مبارزات به يک فرهنگ سياسى تبديل شود و جامعه بدان توجه داشته باشد، حقيقتى است که در دورٔه تمدن اسالمى به وقوع پيوست.
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بزرگان علمى جهان اسالم نشان مى دهد که تا چه اندازه تحت تأثير فرهنگ  انديشمندان و 
عاشورا بوده اند.

ابوحنيفه، رئيس مذهب حنفى، در اواخر حکومت بنى اميه از طرف والى عراق به احراز 
شالق  عمل  همين  به خاطر  و  مى کند  رد  قاطعانه  او  ولى  مى شود  دعوت  قضايى  مقام  عالى ترين 
مى خورد. در زمان منصور، خليفٔه عباسى نيز براى وزارت دادگسترى فراخوانده مى شود، ولى 
نمى پذيرد و تا آخر عمر زندانى مى شود. مالک، رئيس مذهب مالکى، به خاطر اين اعتراض به 

خلفا که با زور و اجبار نمى توان بر مردم حکومت کرد، زندانى شد.۱
همين فرهنگ سياسى قوى که از تعاليم روح بخش اسالم نشأت گرفته بود، حکام بنى اميه 
و بنى عباس را ناچار به ظاهرسازى و مراعات برخى قوانين مى کرد. آگاهى سياسى و اجتماعى 
مردم، وجود شخصيت هاى انديشمند در جامعه و طرح مباحث عميق اجتماعى، فضاى سياسى 

جهان اسالم را از ديگر کشورهاى آن روز کامالً متمايز مى کرد.

دو تهاجم بزرگ
در چنين شرايطى و در اواخر دورٔه بنى عباس و پس از آن، دو حملٔه وسيع و ويران کننده، 
يکى به غرب دنياى اسالم و ديگرى به شرق آن صورت گرفت. امپراتورى روم به تحريک کليسا 
از سال ۴۸۹ هجرى (۱۰۹۶م) به قسمت غربى دنياى اسالم، يعنى سوريه، فلسطين، ترکيه و برخى 
ديگر از سرزمين هاى مجاور هجوم آورد. اين تهاجم آغاز هشت جنگ طوالنى و شديد بود که 
آخرين آن در سال ۶۶۸هجرى (۱۲۷۰م) رخ داد. اين جنگ ها که به قصد فتح بيت المقدس از 
طرف اروپاييان آغاز شد، باالخره با فرماندهى بى نظير سردار بزرگ مسلمانان به نام صالح الدين 
ايوبى با پيروزى مسلمانان پايان يافت؛ اّما بسيارى از امکانات مادى و معنوى دنياى اسالم را 
از بين برد. از آن جا که در اين جنگ ها اروپاييان صليب با خود حمل مى کردند، اين جنگ ها 

را جنگ هاى صليبى مى نامند.
تهاجم ويرانگر ديگر، حملٔه مغوالن به بخش شرقى و مرکزى دنياى 
اسالم بود که به تصرف قسمت هاى وسيعى از جمله ايران انجاميد. با اين 
شدند و آداب  مسلمان  ايرانيان،  بعدًا به وسيلٔه  ايران  مغوالِن حاکم بر  که 
عميق  و  وسيع  به قدرى  آنان  ابتدايى  ويرانگرى هاى  اّما  آموختند،  تمدن 

١ــ مجموعه آثار دکتر علی شريعتی، ج ١٩، ص ١١٣
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بود که توان تجديد حيات را براى مدتى طوالنى از مسلمانان گرفت؛ به خصوص که بيشتر اين 
حمالت به سرزمين ها و شهرهايى بود که مرکز علم، فرهنگ و دانش در دنياى آن روز بودند. 
چنگيز فرمانرواى قوم مغول، به نيروهايش گفته بود به هر شهرى که مى رسند، هيچ کس را باقى 

نگذارند؛ مرد و زن، پير و جوان، کودک و بالغ، آزاد و بنده را بکشند.۱
وقتى او به مسجد جامع شهر بخارا درآمد، باالى منبر رفت و دستور سوزاندن شهر 
را صادر کرد و سربازانش به سوزاندن شهر مشغول شدند. تمام شهر، به جز مسجد جامع که 
وى در آن بود، سوخت. آن گاه دستور داد صندوق هاى قرآن را به صحن آوردند. قرآن  ها را 
پاره کردند و صندوق ها را آخور چهارپايان ساختند. سپس کودکان و زنان را کشتند و جوانان 
را باخود بردند تا به عنوان سپر جلوى سپاه خود قرار دهند و به شهر بعدى که سمرقند بود، 

حمله کنند.
اين ويرانگرى ها در بسيارى از شهرهاى ديگر مانند سمرقند، بلخ، مرو، نيشابور، کابل، 
غزنين، قوچان، هرات، دامغان، سمنان و آمل اتفاق افتاد و سپس به استان هاى ديگر سرزمين 

اسالمى کشيده شد۲.

١ــ مجمع االنساب، محمدعلی شبانکاره ای، ص ٢٣٤
٢ــ پويايی فرهنگ و تمدن اسالم و ايران، علی اکبر واليتی، ج ٣، ص ٨٠ تا ٨٧
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باور كنيم رجعت سرخ ستاره۱ را
ميعاد دستبرد۲ شگفتی دوباره را
باور كنيم رويش سبز جوانه را
ابهام مردخيز غبار كرانه را

باور كنيم ملـك خدا را كه سرمد است
باور كنيم سكّه به نام محمّد  است

 
        ٭  ٭  ٭

راوی به فتح، فتح نمايان به آسمان
راوی به تين و زيت به افسانۀ زمان۳

راوی بخوان به خواندن احمد   در اعتال
بر بام آسمان، شب معنی، شب «حرا»
راوی بخوان كه افسر سيارگان مه است

راوی بخوان كه مهدی موعود  در ره است

                                          بخشی مختصر از شعر بلند
                «رجعت سرخ ستاره» ـ علی معلم

١ــ منظور از ستاره، حضرت مهدی  است.
٢ــ هنرنمايی

٣ــ کلمات فتح، آسمان، تين، زيت و افسانٔه زمان اشاره به عبارت های قرآنی اذاجاء نصرالله و الفتح، والسماء، والتين و الزيتون و 
والعصر دارد. افسانه در اينجا به معنی امر عظيم و شگفت است.



١٢٦

ب) نگاهی کوتاه به تمدن جديد

اروپا شاهد سه تمّدن بوده است: تمدن اّول مربوط به قبل از ميالد حضرت مسيح     که 
در قرن هاى ششم تا چهارم قبل از ميالد، در اوج خود بود. تمدن دوم، در قرن چهارم ميالدى 
با گسترش مسيحيت در اروپا و آغاز حاکميت کليسا بر زندگى سياسى و اجتماعى مردم، آغاز 
شد و تا قرن هاى پانزدهم و شانزدهم ادامه يافت. تمدن سوم با افول قدرت کليسا در همين قرن ها 

شروع شد و هم چنان ادامه دارد. 
در درس قبل گزارش کوتاهى از تمدن اسالمى داده شد و با مراجعه به معيارهايى که از قرآن 
و سيره آموخته بوديم، به ارزيابى اين تمدن و کشف علت هاى پيشرفت و افول آن پرداختيم. در 
اين درس، مرورى بر تمدن جديد داريم تا ببينيم اين تمدن تا چه ميزان با معيارهاى الهى مطابقت 

دارد و آيا مى تواند بستر و فضاى مناسبى براى حرکت تکاملى انسان باشد يا نه؟
اکنون اروپا قرن بيستم ميالدى را پشت سرگذاشته و وارد قرن بيست ويکم شده است. 
حدود چهار قرن از تمدن جديد مى گذرد و بسيارى از پيامدهاى مثبت و منفى آن پديدار شده 
است؛ مى توان آنها را برشمرد و دربارٔه آنها داورى کرد. شايد حدود چهار قرن پيش، براى 
معماران تمدن جديد پيش بينى اين پيامدها سخت و مشکل بود. ما مسلمانان، مانند ساير امت ها 
و ملت ها، با اين تمدن ارتباط مستقيم داريم؛ هم تحت تأثير آن قرار مى گيريم و هم مى توانيم بر آن 
تأثير بگذاريم. هرقدر که توانمندى، هوشيارى و کرامت نفس ما بيشتر باشد، قدرت تأثير گذارى 
ما افزايش مى يابد. داورى دربارٔه اين تمدن، نه تنها حق ما، که مسئوليت ماست. براى داورى 
صحيح و منصفانه، ضرورى است ابتدا نگرش غالب و عمومى سازندگان اين تمدن و بنيادهاى 
فکرى آنان را بشناسيم و سپس به گسترده ترين حوزه هاى اين تمدن نظر کنيم و پيامدهاى آن را 

مورد نقد و بررسى قرار دهيم.
را  دين  و  انسان  جهان،  به  جديد  تمدن  ديدگاه  موضوعات،  بنيادى ترين  به  پرداختن  در 

مرور مى کنيم.۱
ـ آن چه در اين جا به عنوان نگاه تمدن جديد به جهان، انسان و دين می آيد، نگاه غالب و حاکم است. در همين دوران متفکرين بزرگی  ۱ـ 

در غرب و ساير نقاط جهان بوده اند که نسبت به اين تمدن نگاه انتقادی داشته و کتاب های فراوانی هم در اين باره نوشته اند. 
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جهان، در اين ديدگاه، بيشتر منحصر به همين جهان مادى است. مراتب غيب عالم يا 
انکار مى شود و يا اگر انکار نشود، ارتباطى با جهان طبيعت ندارد. گويى خداوند اين جهان را 
آفريده و مانند يک ساعت آن را براى هميشه تنظيم کرده و به خود واگذار نموده است. خداوند 

از جهان طبيعت غايب است و هيچ نظارت و دخالتى در آن ندارد.
انسان نيز در اين ديدگاه، يک موجود زندٔه طبيعى، مانند ديگر موجودات زندٔه شناخته 
شده، ولى پيچيده تر است، با يکسرى نيازهاى طبيعى و مادى. از بُعد معنوى و فطرت الهى او، 
که او را مسجود فرشتگان و مقّرب پروردگار مى سازد، خبرى نيست. او حق دارد اين نيازهاى 
طبيعى و مادى را در هر حّدى که بخواهد تأمين کند. آزادى و حق هر کس در برآوردن نيازهاى 
طبيعى و تمايالت مادى را فقط آزادى و حق ديگران محدود مى کند و خواست انسان محور 

همه چيز است و هيچ کس، حتى خداوند، محدود کنندٔه او نيست.
دين در نگاه غالب، يک امر شخصى است و فقط بخش کوچکى از زندگى هر فرد را که 
مربوط به عبادت و راز و نياز با خداست، دربر مى گيرد و داراى کمترين ارتباط با زندگى اجتماعى 
و سياسى انسان ها است. برخى دين را فقط دارويى براى درمان بيمارى هاى روحى عصر  جديد و 
وسيله اى براى آرامش مى پندارند. برخى نيز هيچ جنبٔه مثبتى در دين نديده و آن را در کنار امورى 

مانند جادو و خرافه قرار داده و علت عقب ماندگى جوامع تلقى مى کنند.

نتايج و پيامدها
در محدودٔه اين گونه افکار و انديشه ها عناصر تمدن جديد شکل گرفت و شيؤه نوينى از 
زندگى پديد آورد. اين انديشه ها و افکار در همٔه عناصر اين تمدن و حوزه هاى مختلفش حضور 
دارد و خود را نشان مى دهد. در اين جا به برخى از اين حوزه ها مى پردازيم و نتايج و پيامدهاى 

تمدن جديد را دنبال مى کنيم.
الف) علم و شاخه های آن : 

توليد علم در قرون اخير، جهشى فوق العاده داشته است؛ به طورى که دوران جديد را 
مى توان دوران علم ناميد. کشف صنعت چاپ، کشف الکتريسيته، ساخت ماشين، ساخت وسائل 
ارتباطى مانند: تلفن، راديو، تلويزيون و ماهواره، راه اندازى شبکه هاى اينترنت، کشف ويروس و 
واکسن و معالجٔه بيمارى هاى واگير دار، پيشرفت در مهندسى پزشکى و ساخت ابزارهاى پيشرفته 
براى جراحى هاى پيچيده، ساخت اتومبيل، هواپيما و قطار، فرستادن سفينه هاى فضايى به آسمان 
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و تحقيق دربارٔه کرات آسمانى، نظريات و کشفيات جديد در فيزيک، شيمى و ساير علوم تجربى 
و توانايى استخراج منابع طبيعى مانند نفت، زندگى در جهان امروز را متحول کرده است. 

از حدود قرن هيجدهم ميالدى به علت همين پيشرفت هاى گسترده در علم، اين احساس 
پديد آمد که علم تجربى تنها رمز موفقيت و سعادت ملت هاست و جامعه اى که اين راه را بپيمايد، 

کليد خوشبختى را به دست آورده است. 
آنها  از   برخى  به  که  داشته  به دنبال  پيامدهايى  صنعتى  ابزارهاى  ساخت  و  علم  پيشرفت 

اشاره مى شود:
ـ توانايى تصرف در طبيعت : کشف قوانين طبيعى و ساختن ابزارهاى دقيق و کارآمد،  ١ـ 
سبب شده است که آدمى بتواند در طبيعت تصرف کند و تغييراتى را در آن به وجود آورد. نفت 
را از اعماق زمين بيرون آورد، معادن را استخراج کند، کوه ها را براى ساختن تونل بشکافد، 
گياهان را دست کارِى ژنتيک کند، با سدهاى بزرگ آب ها را مهار نمايد و قدرت و توانايى خود 

را به رخ طبيعت بکشد. 
البته حرص و طمع برخى از انسان ها و استفادٔه نابجا از اين قدرت، آثار تخريبى فراوانى 
بر روى کرٔه زمين برجاى گذاشته است و سبب شده که نظم طبيعى آن به هم بخورد، منابع معدنى، 
که نتيجٔه ميليون ها سال فعاليت موجودات بوده، رو به پايان گذارد، محيط  درياها و اقيانوس ها 
آلوده گردد، تعادل ترکيبى گازهاى جّو به هم بخورد، بسيارى از جنگل ها از بين برود، مواد 
بسيار خطرناک و زيان آور ساخته شود و باالخره بيمارى هاى جديدى شايع گردد و ده ها مسألٔه 

جديد براى انسان ها پديد آيد. 
ـ توليد انبوه کاال و مصرف گرايی شديد : از زمانى که ماشين آالت صنعتى ساخته شد  ٢ـ 
و در خدمت توليد کاال درآمد، توليد انبوه آغاز شد. اين توليد فراوان، گرچه در ابتدا نيازهاى 
طبيعى مردم را رفع مى کرد، اّما در بسيارى از موارد بيش از نياز طبيعى بازار بود. به همين 
تا  آوردند  به وجود  مردم  در  کاذب  نيازهاى  تبليغات،  جاذبٔه  از  استفاده  با  کارخانه داران  جهت 
آنان را به تنوع طلبى بکشانند و مصرف گرايى را به گونه اى سرسام  آور افزايش دهند تا خودشان 
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به سود بيشترى برسند. توليد انبوه، بهره بردارى از منابع طبيعى را به سرعت افزايش  داد و به 
تخريب ساختار طبيعى محيط زيست انجاميد و سبب شد که در سراسر دنيا زباله هاى زياد توليد 
شود و محيط زيست به شدت آسيب ببيند. البته آسيب اصلى مربوط به دل مشغولى دائمى مردم 
به کاالهاى متنوع و گوناگونى مى شود که همه روزه وارد بازار مى گردد و ذهن و فکر آنها را به 
خود مشغول مى کند و در نتيجه، انسان را از اساسى ترين نيازهاى خود، يعنى پرورش و تکامل 

بُعد معنوى و متعالى خويش، غافل مى سازد. 
امروزه انديشمندان دلسوز در غرب و شرق جهان نگران آيندهٔ انسان و خطرهاى تهديدکنندٔه 
وى هستند و به بررسى اين سؤال ها مى پردازند که آيا اين تنوع سرسام آور پاسخى به نيازهاى واقعى 
مردم است يا تأمين کنندهٔ خواست سرمايه داران بزرگ و صاحبان صنايع براى کسب درآمد بيشتر؟ 
آيا اين شتاب سريع در مصرف کردن منابع طبيعى نشانٔه خودخواهى انسان امروز و بى توجهى به 

نسل هايى که در سال هاى متمادى آينده حق زندگى کردن بر روى زمين را دارند، نيست؟
سؤال مهم ديگر اين است که آيا اين گونه توجه به علم تجربى، آرامش و آسايش انسان 
اکثريت  و  کرده  کمک  دنيا  مردم  از  معدود  عده اى  رفاه  به  فقط  يا  است  داشته  درپى  را  امروز 

انسان ها را هم چنان در فقر و نيازمندى نگه داشته است؟
ب) نظام حکومتى و سياسى : 

پس از گذر کشورهاى اروپايى از قرون وسطى و شکل گيرى دورهٔ جديد، توجه گسترده اى 
به حقوق، قانون، ساختار حکومت و دولت پديد آمد که عموماً عکس العملى در برابر حاکميت 
نامطلوب کليسا در قرون وسطى بود. آگاهى به قانون و حقوق که ابتدا با ترجمٔه آثار اسالمى 
اتفاق افتاد، فوايدى براى تمدن جديد داشت. مردم با حقوق خود در مقابل دولت ها و در رابطٔه 
با يکديگر آشنا شدند و به تأسيس قانون براى آن پرداختند و براى صيانت از آنها سازمان هايى 
تأسيس کردند. حق کارگر، حق کودک، حق تعليم و تربيت، حق داشتن شغل، حقوق متقابل 
زن و مرد و حق مردم در مقابل دولت به رسميت شناخته شد. اّما به علت نگاهى که در تمدن 
جديد به انسان، دين و حکومت شد، نظام هاى سياسى و قوانين و مقررات فقط دغدغٔه اين را 
داشتند که انسان ها بتوانند به طور مسالـمت آميز در کنار يکديگر زندگى کنند تا در رهگذر آن 
هر انسانى بتواند آن طور که مى خواهد نيازهاى طبيعى و خواسته هاى نفسانى خود را برآورده 
سازد. مطابق اين ديدگاه، هيچ قانون الهى وجود ندارد که انسان ها را در شيؤه زندگى هدايت 
کند و براى آنان جهت تعيين نمايد. اين انديشه که «ليبراليسم» نام دارد، زيربناى بيشتر نظام هاى 
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سياسى و قوانين اجتماعى جوامع کنونى غرب است. حق تعيين سرنوشت و دخالت مردم در 
امور خود، ديگر گام مثبتى بود که در عصر جديد برداشته شد و برخى حکومت هاى استبدادى 
و موروثى را از صحنه خارج کرد؛ اّما چون در سائه «ليبراليسم» متولد شد، به ابزارى براى 
ارضاى تمايالت مادى قدرتمندان و سرمايه داران تبديل گرديد که عمالً حاکميت ملت ها را در 
دست داشتند. بدين ترتيب، قدرت و توان دولت هاى جديد غربى از يک طرف و پيشرفت هاى 
علمى و ابزارهاى صنعتى از طرف ديگر، در خدمت تأمين منافع سرمايه داران و قدرتمندان قرار 

گرفت و پيامدهاى زير را به دنبال آورد.
نظام هاى  شکل گيرى   : جهان  در  غنى  و  فقير  انسان های  ميان  فاصلۀ  افزايش  ١ــ 
توليد  امکان  آنان از يک سو، و  فزاينده  سرمايه داران و نفع طلبى  قدرت  پائه  جديد، بر  سياسى 
انبوه کاال به وسيلٔه ماشين هاى صنعتى از سوى ديگر، به تدريج توليدکنندگان کوچک را از رده 
خارج کرد. صاحبان سرمايه و صنعت، منابع طبيعى اکثر نقاط جهان را به بهايى بسيار اندک 
خريدند و يا با قدرت نظامى خود تاراج کردند، و کاالهاى خود را با قيمت هايى بسيار سنگين به 
مردم همان سرزمين ها فروختند. بدين ترتيب، بخش کوچکى از جهان، روز به روز غنى تر شد و  

بخش اعظم جهان در فقر و تنگدستى فرو رفت.
برای مثال: در سال ۲۰۰۵ ميالدى نيمى از تمام ثروت دنيا در مالکيت ۳۰۰ خانواده 

بوده و نيم ديگر آن در مالکيت بقئه مردم، آن هم به صورت بسيار نابرابر. 
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در چند سال اخير و تا سال ۲۰۰۵، کشورهاى غنى (که فقط چند کشور محدود هستند) 
۱۱۰۰ ميليارد دالر وام به کشورهاى فقير داده اند و با تبليغات فراوان اعالم کرده اند که اين وام ها 
را براى توسعٔه کشورهاى فقير پرداخت کرده اند. در حالى که در طول اين سال ها، ۱۸۰۰ ميليارد 
دالر بابت سود بانکى وام هاى خود باز پس گرفته اند، با اين وجود، تا همين سال، کشورهاى 

فقير ۲۰۰۰ ميليارد دالر ديگر به کشورهاى غنى بدهکار بوده اند. 
٢ــ ظهور پديدۀ استعمار : توليد انبوه کاال و نياز به بازارهاى کشورهاى ديگر، احتياج 
به منابع طبيعى آن کشورها و نيز روحئه توسعه طلبى و فزون خواهى سبب شد که سرمايه داران و 
قدرتمندان غربى، کشورهاى ديگر را، به خصوص در آسيا و آفريقا هدف قرار دهند و به بهانٔه 
استعمار (يعنى آباد   کردن) بسيارى از اين کشورها را تصرف کنند و ذخاير با ارزش و گران قيمت 

آنها، از آثار باستانى و کتاب هاى خطى تا جواهرات و منابع طبيعى و معدنى را به 
کشور خود ببرند و براى آن ملت ها فقر و نيازمندى را بر جا گذارند، 

فرهنگ مستقل ملت ها را از بين ببرند و حاکمان وابسته و مزدور 
سازند خود را بر مردم مسلط 
صورت  به  را  آنها  و 
بازارى جهت مصرف 
کاالى خود درآورند.

براى  اروپايى ها  وقتى  مى گويد:  استعمار  دورٔه  دربارٔه  آفريقايى،  متفکر  فانون،  فرانتس 
نخستين بار به آفريقا آمدند، آنان انجيل داشتند و ما زمين، اّما پس از مدتى ديديم که آنان زمين 

دارند و ما انجيل!
دورٔه استعمار که دورٔه غارت علنى ثروت ملت ها بود و تا اواخر قرن بيستم ادامه داشت، 
يکى از سياه ترين دوران هاى زندگى انسان روى کرٔه زمين بوده است. در ابتداى همين دوره 
به  و  درآمدند  آمريکايى ها  و  اروپائيان  مالکيت  به  و  شدند  ربوده  قاره  اين  از  آفريقايى  ميليون ها 
دادگاه  هاى  شدند.  وادار  طاقت فرسا  کارهاى  به  معادن  و  کارخانه ها  مزرعه ها،  در  برده  عنوان 
مجازات  را  آنان  شدت  به  خطا،  کوچک ترين  براى  و  داشتند  برده ها  براى  سختى  قوانين  آنان 
مى کردند۱. بردگان براى رهايى خود مبارزه کردند و کشته هاى فراوان دادند تا اين که باالخره 

۱ ــ نويسندٔه سياهپوست آمريکايی معاصر، آلکسی هيل، در رمان معروف خود به نام «ريشه ها» تاريخچه و نحؤه زندگی بردگان در 
آمريکا را به خوبی حکايت کرده است.
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در قرن نوزدهم ظاهرًا قانون برده دارى لغو شد. 
از  نيز  استعمارگران  با  مبارزه  ملت ها،  بيدارى  با 

اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و نهضت هاى ضد استعمارى 
را  التين  آمريکاى  و  آسيا  آفريقا،  سراسر  به تدريج 
طول  به  دهه  چندين  گاه  که  مبارزات،  اين  فراگرفت. 

که  الجزاير  کشور  مثالً  داشت.  زيادى  قربانيان  مى انجاميد، 
تمام جمعيت آن به هيجده ميليون نفر مى رسيد، براى بيرون راندن فرانسه از کشور خود، يک 

ميليون نفر قربانى داد. 
باالخره، دولت هاى غربى ناچار شدند به ظاهر از کشورهاى استعمار شده بيرون بروند و 
نظاميان خود را خارج کنند. اّما شيوه اى ديگر را براى تسلط بر اين کشورها در پيش گرفتند 
که «استعمار نو» نام گرفت. در اين شيؤه جديد، با استفاده از قدرت نظامى، جاسوسى، تبليغاتى 
و فرهنگى، افراد وابسته به خود را در کشورها به قدرت مى رساندند و به صورت هاى گوناگون 
از آنها حمايت مى کردند. آن افراد وابسته نيز اهداف سياسى و اقتصادى آن  قدرت ها را در 
کشور خود به اجرا در مى آوردند. اين نوع از استعمار هم اکنون در بسيارى از کشورها ادامه 

دارد. 
به  استعمار    زده  کشورهاى  از  استعمار  دورٔه  در  که  ثروتى  باورند  اين  بر  محققان  برخى 
کشورهاى استعمارگر منتقل شد، آن قدر زياد بود که پايه هاى اصلى قدرت اقتصادى اروپائيان 

را به وجود آورد. 
امروزه،   : تسليحات  در  محصور  و  شده  نظامى  جهاِن  ٣ــ 

مردم جهان محصور در سالح هايى هستند که مى تواند چندين بار 
تمام امکانات موجود روى کرٔه زمين را نابود کند. هم اينک که 
شما در حال مطالعٔه اين صفحه ايد، ناوهاى جنگى در اغلب نقاط 

دارند و آمادٔه جنگ افروزيند. کالهک هاى  حساس دنيا حضور 
هسته اى بيشتر مجتمع هاى انسانى را نشانه گيرى کرده است. انبارهاى 

اسلحه ، انباشته از پيچيده ترين سالح هاى کشتار جمعى است. سالح هاى شيميايى و ميکروبى 
که به کمک دانش جديد ساخته شده، در مدت اندکى قادر است تمام جنبندگان ريز و درشت 

روى زمين را از بين ببرد. 
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ج) فرهنگ و هنر : 
ديدگاه غالب نسبت به جهان، انسان و دين يعنى ديدگاه غربى جديد، بيش از هر جاى 
ديگرى خود را در اين حوزه نشان مى دهد، به طورى که مى توان گفت کنار گذاشتن دين و تأکيد 
افراطى بر بُعد مادى انسان، روح فرهنگ و هنر عصر جديد را تشکيل داده است. کافى است 
محور  که  دريابيم  تا  بيندازيم  آنها  تبليغاتى  تصويرهاى  و  رمان ها  و  سينمايى  فيلم هاى  به  نگاهى 
اصلى بخش عمده اى از آنها آدم کشى و خشونت، مسائل جنسى و لذت هاى مادى است. اگر 
بُعد معنوى و الهى انسان داراى اهميت و جايگاهى در تمدن جديد بود، حتماً وضع ديگرى در 

توليد فيلم ها، رمان ها، و تصاوير تبليغاتى حاکم مى شد.
به  انسان  متعالى  و  معنوى  نيازهاى  از  غفلت  نيز  و  خداوند  از  غفلت  دوره اى  هيچ  در 
شدت امروز مشاهده نشده و توجه به نيازها و خواسته هاى مادى نيز به گستردگى امروز نبوده 
است. نتيجٔه اين غفلت بزرگ آسيب ها و بيمارى هاى خطرناکى است که امروزه بسيار عادى 

جلوه مى کند.
اگر مى بينيم امروزه کانون خانواده کارايى قبلى خود را از دست داده و خانواده در بسيارى 
مى بينيم  اگر  و  نمى شود  محسوب  اخالقى  تعالى  و  عفاف  براى  محيطى  ديگر  جهان،  نقاط  از 
بى حجابى و لباس هاى کوتاه و بدن نما براى زنان در بعضى نقاط جهان عادى شده است، ناشى 

از محور قرار گرفتن لذت هاى مادى و جنسى و استفادٔه ابزارى از زنان است.
هنر امروز که خود را در عرصٔه سينما، تئاتر، موسيقى، مجسمه سازى، مدهاى لباس و 
آرايش، رمان، داستان و شعر نشان مى دهد، بيشتر دربردارندٔه چه پيام هايى است؟ آيا اين هنر 
خانواده،  بنيان  تحکيم  اخالقى،  فضايل  بزرگ،  ارزش هاى  معنويت،  خدا،  متوجه  را  انسان 
عفاف و پاکدامنى مى کند يا بيشتر به وادى خشونت، شهوت پرستى و هوس رانى، مصرف گرايى 

و دنيادوستى، قدرت طلبى و سستى روابط خانوادگى وارد مى سازد؟
در غرب قديم، مانند همه جاى جهان، عالوه بر خانوادٔه هسته اى که مرکب از پدر، مادر 
و فرزندان است، خانوادٔه گسترده که شامل اقوام و خويشان مى شد، مورد توجه قرار داشت. 
اما در خالل دو نسل گذشته نه تنها خانوادٔه گسترده متالشى شده، خانوادٔه هسته اى نيز، هم چون 
خود ذّره (اتم)، به تدريج از هم گسيخته شده است. امروزه بيش از ۵۰ درصد همٔه ازدواج هايى 
که در مراکز شهرى بزرگ امريکا و بخش اعظم اروپا صورت مى گيرد، به طالق مى انجامد و 

بسيارى از کودکان در خانواده هايى بزرگ مى شوند که پدر يا مادر در آنها وجود ندارد.
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امروزه بى بندوبارى جنسى آن چنان در غرب رواج يافته است که بسيارى از مردم به اين 
نتيجه رسيده اند که توان اصالح و مبارزٔه با آن را ندارند. به ناچار در پى آن برآمده اند که ضوابط 
و معيارهاى اخالقى را تغيير دهند. به عنوان مثال، در ميان غربيان جديد، ديگر هيچ گونه ضابطه 
از  حمايت  قوانين  تصويب  ندارد.  معنا  باشد،  داشته  الهى  منشأ  که  اخالقى  يا  مذهبى  معيار  و 
خانواده هاى تک سرپرست (که بيشتر شامل خانواده اى مى شود که زن در روابط نامشروع صاحب 
فرزند شده) درسال ۱۹۶۰در امريکا، موجب شد که آمار فرزندان بدون پدر از چهار درصد در 

اين سال به ۲۰ درصد درسال ۱۹۹۰ و به حدود ۵۰ درصد درسال ۲۰۰۵ برسد.۱
در گذشتٔه نه چندان دور و هم اکنون در بسيارى از شهرهاى اسالمى، با اين که حياط هاى 
بزرگ و ديوارها، خانه ها را از هم جدا مى کرد، اّما ارتباط صميمانٔه ميان همسايه ها و افراد يک 
خانواده و عفاف  بيانى از حرمت و منزلت  ديوارها  انکارناپذير بود. وجود آن  واقعيتى  محله، 
را به ديگران منتقل مى کرد و در عين حال، زمينٔه ارتباط سالم اقوام و خويشان و همسايه ها را 

فراهم مى ساخت.
امروزه، با اين که در بسيارى از شهرهاى بزرگ، آن ديوارها و حياط ها از بين رفته و 
بسيارى از خانواده ها در يک ساختمان چندين طبقه در فاصله اى بسيار نزديک به  هم زندگى 

مى کنند، اما ارتباط صميمى و سالم ميان همسايگان به حداقل کاهش يافته است.
در زمينٔه هنر نيز مى توان گفت، در گذشته، بيشتر صنعتگران، هنرمند نيز بودند و هنر بخشى 
از صنعت محسوب مى شد. يعنى هنر در همان کاالهاى موردنياز زندگى تجلى مى يافت؛ نه صرفاً 

براى تجّمل و فخرفروشى. لذا مى توان گفت: با اين که موزه ها حافظ و 
نگه دار هنر پيشينيان شده و مانع انهدام مواريث بشرى گرديده، اّما 

وجود اين موزه ها به معناى اين نيز هست که هنر، ديگر جزء زندگى 
روزمّرٔه مردم نيست. جوامع قديمى که آن همه اشياى هنرى را 
که امروزه در موزه ها گرد آمده، توليد مى کردند، خودشان موزه 
همان  هنر  نبود.  جدا  روزمّره شان  زندگى  از  هنر  زيرا  نداشتند؛ 

کومارا سوامى»، از  زندگى همان هنر. به قول «آناندا  زندگى بود و 
بزرگ ترين صاحب نظران در زمينٔه هنر شرقى، هنرمند در جوامع سنتى، انسان خاصى در کنار 
ساير انسان ها نبود، بلکه هريک از اعضاى اين جوامع به نوع خاصى هنرمند بودند. جدايى هنر 

۱ ــ نشريه سياحت غرب، مرکز پژوهش های اسالمی سازمان صدا و سيما، شمارٔه ٧
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از زندگى از ويژگى هاى عصر جديد است.
بر  نه  است،  مبتنى  نقاش  روانى  محرک هاى  بر  غربى  جديد  تصويرى  هنر  اعظم  بخش 
معيارهاى الهى که تعالى دهندٔه هنرمند است. موسيقى امروز غرب نيز به همين وضع دچار شده 
است. امروزه، غرب با يک موسيقى بسيار عاميانه و مبتذل مواجه است که با ريتم هايى شديدًا 
افسار گسيخته و اجراهاى فوق العاده پر سر و صدا ظهور کرده است. آهنگ هاى «راک» يا 
«ِهوى ِمتال» و نظاير آن غرايز حيوانى را در آدمى برمى انگيزند. حداقل سخنى که مى شود دربارٔه 
اين نوع موسيقى ها گفت اين است که اين موسيقى ها نه از تسليم در مقابل خداوند مايه گرفته، 
و  نوزده  قرن  انقالبى  موسيقى هاى  برخى  مانند  نه  مى کند،  کمک  نفس  آرامش  و  سالمت  به  نه 
بيست در خدمت تالش و مبارزه و اصالح نظام اجتماعى است و نه اجراکنندگان و ستارگان اين 
موسيقى ها اسوه هاى معنوى و عّفت اخالقى هستند. تنها فايدٔه آن تخريب روح و روان کسانى 
است که به دامن آنها پناه برده اند! به راستى؛ چرا اسوه هاى برخى از انسان ها در جهان معاصر تا 
اين اندازه تنزل يافته و مبتذل شده اند؟ جوان مسلمان حق دارد سؤال کند که آيا خداوند انسان 

را براى اين آفريده بود؟
امروزه اشتياق شديد برخى از افراد به شنيدن موسيقى هايى مانند راک يا هوى متال، و 
پوشيدن لباس هايى که زبان حاِل بى قيدى و بى بندوبارى است، تفريح با فيلم هاى هيجان انگيز، 

کامالً آشکار است. 
واقعيت اين است که تمدن جديد و جوامع غربى با سرعتى شتابان از معيارهاى متعالى دور 
مى شود. براى مثال، تا يکى دو نسل قبل، بنيان خانواده يک استحکام نسبى داشت و بسيارى از 
ارزش ها حفظ مى شد. مفهوم پوچى و بى معنايى زندگى و هيچ انگارى، از دست رفتن نقش هاى 
سنتى زن و مرد، و باالخره بر باد رفتن اقتدار اخالقى و معنوى پدر و مادر در چند دهٔه اخير 
سرعتى فزاينده يافته است. شايد در ميان نسل هاى اخير، هيچ نسلى بيش تر از نسل کنونى جوانان 
غربى براى گريز از سنت هاى اجداد خود نکوشيده است. اين گريز باعث ايجاد پديده اى موسوم 
به شکاف بين نسلى شده که تاکنون به اين نحو در جهان وجود نداشته است. بر اين پديده ها بايد 
اين واقعيت را نيز افزود که امروزه شمار فزاينده اى از کودکان در غرب، در خانواده ها يا خانه هايى 
بزرگ مى شوند که پدر يا مادر در آن حاضر نيست و آن يکى هم که حاضرست، چون نمى تواند 
در  مادرها  پدرها و  که  مسئوليتى  بار  زير  از  غالباً  کند،  ايفا  توأماً  را  مادر  پدر و  وظيفٔه  تنه  يک 
خانواده هاى اصيل براى انتقال دادن ارزش هاى اخالقى به جوانان برعهده داشته اند، شانه خالى 
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مى کند و لذا بسيارى از جوانان ناچارند به تدريج خودشان زندگى شان را شکل دهند.
چرا چنين اتفاقاتى در دهه هاى اخير در غرب رخ داده و برخى جوانان به سمت چنين 
روش هايى در موسيقى، مد لباس و سر و صورت و به سمت چنين هيجان هايى رو آورده اند؟ آيا 

اين قدمى در جهت پيشرفت در فرهنگ جامعٔه غربى است؟
اّما متفکران دلسوز و دردمند غربى تصريح کرده اند که اين رفتارهاى هيجان انگيز برخاسته از 
پيامدهاى تمدن جديد است که نابسامانى فکرى، پوچ گرايى و بى تکيه گاهى را براى بسيارى از جوانان 
به ارمغان آورده است. اين رفتارها نشان دهندهٔ انواع بى عدالتى ها، نژادپرستى ها، تخريب محيط زيست، 
بى محتوايى زندگى ماشينى و بى معنايى آن، غفلت از خداوند و خالصه محروميت جامعٔه غربى از 
يک تفکر عميق و درست نسبت به هستى، انسان و خداست. همين از دست رفتن معناى زندگى 
براى بسيارى از جوان هاى غربى است که آنها را به بيراهٔه لذت هاى آنى جسمانى از طريق روابط 
جنسى يا استفاده از مواد مخدر و قرص هاى روان گردان و يا گاهى خشونت و جنايت کشانده۱ يا 

برخى ديگر را به جستجوى فلسفه ها و فرهنگ ها و حتى «اديان جديد» واداشته است.۲
وارد  ساخته و  ساله  کرد که هر  مشاهده  فراوانى  فيلم هاى  در  نماد خشونت را مى توان 
بازار مى شود. تاريخ انسان، در هيچ دوره اى خشونتى را که اينک در فيلم ها نمايش مى دهند، 

نديده است؛ چيزى که متأسفانه امروزه عادى تلقى مى شود. 
استفادهٔ ابزارى از زنان براى تبليغ کاالهاى سرمايه داران، تشويق آنان به پوشيدن لباس هاى 
نامناسب و تحريک کننده، عادى شدن روابط نامشروع ميان زنان و مردان در برخى کشورها، و 
تجارت گستردٔه زنان به عنوان کاالى جنسى، روى ديگر سکٔه رايج بى توجهى به معنويت است. 
اگر الئه ظاهرى و سطحى موقعيت زن در دنياى امروز، کنار رود و باطن آن آشکار گردد، خواهيم 
ديد که سود آورى تجارت فحشا، در حال ربودن گوى سبقت از تجارت مواد مخدر و اسلحه 

است، زيرا مخاطراِت آن دو را ندارد. سود اين تجارت، ساالنه ۵۲ ميليارد دالر است۳. 
متأسفانه، گرچه اين گونه فسادها، در ابتدا از کشورهاى غنى آغاز گرديده، اّما رنج و 
۱ ــ شهوت و خشونت، دو صفت بسيار ناپسند است که همواره پيشوايان ما، مسلمانان را از آنها برحذر داشته اند. رسول خدا 

می فـرمايد: «بـه کسی که جانم در دست اوست سوگند که انسان دشمنی به بدی شهوت و خشونت نـدارد» (مجموعٔه ورام، ج٢، ص ١١٥) 
امام علی  نيز می فرمايد: «در ميان انگيزه های شهوت و خشونت، عقل نابود می شود.» (مستدرک الوسايل، ج ١١، ص ٢١١).

۲ ــ نگاهی به تمدن جديد اقتباس از کتاب «جوان مسلمان و دنيای متجدد»، تأليف دکتر سيدحسين نصر می باشد که سال های متمادی 
در آمريکا و اروپا زندگی کرده و با پيامدهای تمدن جديد از نزديک آشناست. 

۳ ــ مؤسسٔه تحقيقاتی ريپ   ايز (به نقل از نشرئه سياحت غرب، شمارٔه ٦)



١٣٨

زحمت آن دامن گير کشورهاى ضعيف شده است. تجارت فحشا از کشورهاى ضعيف به غنى 
اّما  برآورده،  سر  آمريکا  در  اخالقى  بارى  بى بند و  از  ايذر  بيمارى  اين که  با  مى گيرد و  صورت 

امروزه ميليون ها نفر در آفريقا و آسيا را با مرگ مواجه کرده است. 
فرهنگ  يک  ما  «فرهنگ  مى گويد:  خود  جامعٔه  دربارٔه  آمريکايى  تيز بين  نويسندٔه  يک 
مصرفى، و جامعٔه ما جامعه اى عالقه مند به سرگرمى و تفريح شده است؛ جامعه اى که هر روزه 
وقت بيشترى را صرف تماشاى تلويزيون، فيلم هاى سينمايى، ويدئويى و غيره مى کند. سوداگران 
فن آورى مدرن، خواست هاى مردم آمريکا را با عرضٔه فيلم هاى سينمايى، برنامه هاى تلويزيونى، 
راديويى و نوارهاى ويدئويى که در اغلب آنها صحنه هاى زنندٔه هيجان آور و خشونت هر روز 
بيش از پيش ديده مى شود به بازار عرضه کردند و چنانچه قرار بر اين باشد که خستگى و کسالت 

مردم برطرف شود بايد هيجان آفريد و به ايجاد شور و هيجان بيشتر در مردم دامن زد۱.»
خطرناک تر از همه، فروپاشى بنياد خانواده است؛ خانواده منشأ عفاف، حيا و تنظيم کننده 
و کنترل کنندٔه تمايالت جنسى در محدودٔه رابطٔه زن و شوهرى است و اين ويژگى با توجه افراطى 
به لذت هاى مادى و جنسى سازگار نيست. به همين جهت، برخى از افراد در جوامع غربى، 
خانواده را فقط به عنوان محلى براى استراحت مى خواهند و به دنبال هوس هاى خود در بيرون 
خانواده اند. همين امر سبب شده تا مرد و زن به زودى از هم جدا شوند و خانواده هاى تک 
سرپرست و کودکان بى سرپرست زياد شود. در آمريکا روزانه ۱۳۰۰ کودک نامشروع به دنيا 

مى آيد و ۱۱۰۰ تاى ديگر سقط مى شوند۲.
بردوش خود  سنگينی را  بزرگ و  مسئوليت  ايرانی  مسلمان  همين جاست که جوان  در 
عميق  تفکر  ارائٔه  و  اسالمی  عدالت  و  معنويت  نجات بخش  پيام  رساندن  مسئوليت  می يابد: 

انديشمندان اسالمی دربارٔه انسان، جهان و خدا. 
خسران و زيان سنگين، گريبانگير آن جوانانی است که بدون توجه به گرداب بزرگی که 
اين دسته از جوانان را در غرب به هم پيچيده و در حال بلعيدن است، با هيجان زياد از آنان دنباله 

روی کرده و در آستانٔه آن گرداب قرار گرفته اند. 
اّما سؤال مهم اين است: ما برای نجات انسان امروز، به خصوص برای جوان غربی، چه 

بايد بکنيم؟ از کجا آغاز کنيم؟ و چگونه؟  
۱ ــ در سراشيبی به سوی گومورا، پروفسور رابرت. اچ. بورگ، ترجمٔه الهه هاشمی حائری، ص ٣٠.

۲ ــ نشرئه سياحت غرب، مرکز پژوهش های اسالمی سازمان صدا و سيما، شمارٔه ٧.



١٣٩

كتاب نامه كتاب نامه 
مخاطبدرس ناشر مترجم نويسنده    نام کتاب  

محمدتقى مصباح ١ـ آموزش عقايد
يزدى

سازمان تبليغات 
اسالمى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه اّول

٢ـ آن که به خدا ايمان 
داشت و آن که به خدا 

ايمان نداشت

ژان گيتون ـ 
ژاک النزمن

دفتر نشر فرهنگ عباس آگاهى
اسالمى

معلمدرس ١

معلمدرس ١و٢انتشارات روزبهمحمود عابدىسيدمحمدباقر صدر٣ـ اثبات خدا
٤ـ اسالم و تنگناهاى 

انسان متجدد
انشاء الّله سيدحسين نصر

رحمتى
معلممرحلٔه سومنشر سهروردى

٥ ـ اسالم و مقتضيات 
زمان

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومانتشارات صدرامرتضى مطهرى

مرکز فرهنگى محسن قرائتى٦ ـ اصول عقايد
درس هايى از قرآن

معلم/ دانش آموزمرحلٔه اّول

٧ـ افسانه 
نجات بخشى علم 

عبدالرحيم مارى ميجلى
گواهى

مؤسسه فرهنگى
انتشارات تبيان

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

سيدمحمدحسين ٨ ـ الّله شناسى
حسينى طهرانى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه اّولانتشارات حکمت

دانش آموزمرحلٔه اّولبوستان کتاب قمجواد محدثى٩ـ الهى نامه
١٠ـ امام و حيات 

باطنى  انسان
معلم/ دانش آموزدرس ٩مؤسسه روايت فتحسيدمرتضى آوينى

١١ـ امام خمينى و 
گفتمان غرب

انجمن معارف على خالقى افکند
اسالمى ايران

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

١٢ـ امام صادق (ع) 
مغز متفکر جهان شيعه

ذبيح الّله جمعى از دانشمندان
منصورى

معلم/ دانش آموزدرس ٨انتشارات جاويدان

١٣ـ انسان و 
سرنوشت

معلم/ دانش آموزدرس ٥انتشارات صدرامرتضى مطهرى



١٤٠

١٤ـ انقالب تکاملى 
اسالم

مرکز انتشارات جالل الدين فارسى
علمى و فرهنگى

معلم/ دانش آموزدرس ٨

١٥ـ اوتوپى و عصر 
تجدد

رضا داورى 
اردکانى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومنشر ساقى

١٦ـ باورهاى کهن و 
خرافه هاى نوين

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومانتشارات حکمتکامبيز گوتنمارتين لينگز

١٧ـ بحران دنياى 
متجدد

سيدضياء الدين رنه  گنون
دهشيرى

معلمدرس سومانتشارات اميرکبير

دانش آموزمرحلٔه اّولبنياد شهيد چمرانمصطفى چمران١٨ـ بينش و نيايش
١٩ـ پويايى فرهنگ و 
تمدن اسالم و ايران

مرکز چاپ و على اکبر واليتى
انتشارات وزارت 
امور خارجه

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

٢٠ـ تأثير اسالم بر 
اروپاى قرون وسطى

حسين مونتگمرى وات
عبدالمحمدى

مؤسسه آموزشى و 
پژوهشى امام خمينى 

(ره)

معلممرحلٔه سوم

٢١ـ تاريخ آموزش در 
اسالم

محمدحسين احمد شبلى
ساکت

دفتر نشر فرهنگ 
اسالمى

معلممرحلٔه سوم

انتشارات علمى و ابوالقاسم پايندهويل دورانت٢٢ـ تاريخ تمّدن
فرهنگى

معلممرحلٔه سوم

٢٣ـ تاريخ تمدن 
اسالم

على جواهر ُجرجى زيدان
کالم

معلممرحلٔه سومانتشارات اميرکبير

٢٤ـ تاريخ تمدن يا 
داستان زندگى انسان

دانش آموزمرحلٔه سومشرکت سهامى انتشارمحمود حکيمى

٢٥ـ تبيين براهين 
اثبات خدا

عبدالّله 
جوادى آملى

معلمدرس ١و٢مرکز نشر اسراء

٢٦ـ تمدن اسالم و 
عرب

سيدهاشم گوستاولوبون
حسينى

معلممرحلٔه سومکتاب فروشى اسالميه

مخاطبدرس ناشر مترجم نويسنده    نام کتاب  



١٤١

٢٧ـ تمدن اسالمى از 
زبان بيگانگان

دانش آموزمرحلٔه سومدفتر نشر برگزيدهمحمدتقى صرفى

٢٨ـ تمدن اسالمى در 
قرن چهارم

معلممرحلٔه سومانتشارات اميرکبيرعليرضا ذکاوتىآدام متز

٢٩ـ تمدن و تفکر 
غربى

رضا داورى 
اردکانى

معلممرحلٔه سومنشر ساقى

٣٠ـ توبه آغوش 
رحمت

معلم/ دانش آموزدرس ٥دارالعرفانحسين انصاريان

٣١ـ توبه انقالب 
درونى

دانش آموزدرس ٥نشر مفيدمحمدرضا اکبرى

٣٢ـ توبه، شرحى 
از دعاى سى و يکم 

صحيفه سجاديه

سيدمحمد  
ضياء آبادى

معلم/ دانش آموزدرس ٧مؤسسه نبأ

معلم/ دانش آموزمرحلٔه اّولانتشارات صدرامرتضى مطهرى٣٣ـ توحيد
عبدالّله ٣٤ـ توحيد در قرآن

جوادى آملى
معلم/ دانش آموزمرحلٔه اّولمرکز نشر اسراء

٣٥ـ جامعه شناسى 
غربگرايى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومانتشارات اميرکبيرعلى محمد نقوى

٣٦ـ جوان مسلمان و 
دنياى متجدد

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومطرح نومرتضى اسعدىسيدحسين نصر

٣٧ـ جهان بينى 
توحيدى

درس ٢،١ انتشارات صدرامرتضى مطهرى
و ٣

معلم/ دانش آموز

٣٨ـ چپاول  دانش  و  
طبيعت

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومکتاب صبححسين داورىواندا  ناشيوا

مؤسسه تنظيم و نشر امام   خمينى (ره)٣٩ـ چهل حديث
آثار  امام خمينى (ره)

معلم/ دانش آموزمرحلٔه اّول

عبدالّله جوادى ٤٠ـ حکمت عبادات
آملى

معلم/ دانش آموزدرس ٣مرکز نشر اسراء

مخاطبدرس ناشر مترجم نويسنده    نام کتاب  



١٤٢

٤١ـ حکمت نظرى و 
عملى در نهج البالغه

عبدالّله جوادى 
آملى

معلمدرس ١و٢مرکز نشر اسراء

معلم/ دانش آموزمرحلٔه اّولانتشارات مدرسهحسين سوزنچى٤٢ـ خدا
٤٣ـ خدا از ديدگاه 

قرآن
 سيدمحمد حسين 
حسينى بهشتى

درس ٢،١ نشر بقعه  
و ٣

معلم/ دانش آموز

٤٤ـ خدمات متقابل 
اسالم و ايران

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومانتشارات صدرامرتضى مطهرى

٤٥ـ  خودباختگى  و  
خودباورى از ديدگاه 

امام خمينی

مؤسسه تنظيم و نشر امام خمينى (ره)
آثار  امام   خمينى (ره)

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

٤٦ـ داستان ورزش 
ايران

اسماعيل شفيعى 
سروستانى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومانتشارات موعود

دفتر نشر فرهنگ محمدرضا حکيمى٤٧ـ دانش مسلمين
اسالمى

دانش آموزمرحلٔه سوم

٤٨ـ در سراشيبى به 
سوى گومورا

الهه رابرت.اچ.بورگ
هاشمى حائرى

معلممرحلٔه سومانتشارات حکمت

دانش آموزمرحلٔه سومکيهانناصر نادرى٤٩ـ راز عصر طاليى
عالمه سيدمحمد ٥٠ ـ رسائل توحيدى

حسين طباطبايى
معلممرحلٔه اّولانتشارات الزهراء

٥١  ـ ريا و ُعجب 
از ديدگاه  امام  خمينى

مؤسسه انتشاراتى سيد احمد فهرى
تحقيقاتى فيض 

کاشانى

معلم/ دانش آموزدرس ٤

٥٢  ـ زندگى درعيش، 
مردن در خوشى

سيدصادق نيل ُپستمن
طباطبايى

معلممرحلٔه سومانتشارات اطالعات

ميراحمدرضا ٥٣  ـ عصر امام خمينى
حاجتى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومبوستان کتاب قم

٥٤  ـ عظمت مسلمين 
در اسپانيا

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومچاپ تأييدابوالقاسم فيضىژوزف ماک کاپ

مخاطبدرس ناشر مترجم نويسنده    نام کتاب  



١٤٣

٥٥  ـ علل پيشرفت 
اسالم و انحطاط 

مسلمين

دفتر نشر فرهنگ زين العابدين قربانى
اسالمى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

٥٦ ـ علل تزلزل 
تمدن غرب

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومگروه فرهنگى الميزاناصغر طاهرزاده

٥٧  ـ علم پيشين الهى 
و اختيار انسان

پژوهشگاه فرهنگ و محمد سعيدى مهر
انديشه اسالمى

معلمدرس ٥

٥٨  ـ علم و تمدن در 
اسالم

معلممرحلٔه سومانتشارات خوارزمىاحمد آرامسيدحسين نصر

٥٩  ـ علم و دين از 
تعارض تا گفتگو

معلممرحلٔه سوممؤسسه فرهنگى طهبتول نجفىجان.اف هات

٦٠  ـ علم و دين و 
معرفت در آستانه قرن 

بيست و يکم

پژوهشگاه مهدى گلشنى
علوم انسانى و 
مطالعات فرهنگى

معلممرحلٔه سوم

دانش آموزمرحلٔه سومنشر رواقجالل آل احمد٦١  ـ غربزدگى
معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومنشر ساقىسيدمرتضى آوينى٦٢  ـ فردايى ديگر

٦٣   ـ فرهنگ اسالم 
در اروپا

دفتر نشر فرهنگ مرتضى رهبانىزيگريد هونکه
اسالمى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

٦٤  ـ فرهنگ برهنگى 
و برهنگى فرهنگى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومسروشغالمعلى حداد عادل

عبدالحسين ٦٥ ـ کارنامه اسالم
زرين کوب

          انتشارات 
اميرکبير

        معلم/ مرحلٔه سوم
دانش آموز

٦٦ ـ گزينش 
تکنولوژى از دريچٔه 

بينش توحيدى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومانتشارات ُگلبناصغر طاهرزاده

معلم/ دانش آموزدرس ٥انتشارات صدرامرتضى مطهرى٦٧  ـ گفتارهاى معنوى
٦٨  ـ مبانى توسعه و 

تمدن غرب
معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومنشر ساقىسيدمرتضى آوينى

مخاطبدرس ناشر مترجم نويسنده    نام کتاب  



١٤٤

دفتر نشر فرهنگ احمد آرامبارون کارادووو٦٩  ـ متفکران اسالم
اسالمى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

٧٠  ـ محمد پيامبرى 
براى هميشه

حسن رحيم پور 
ازغدى

دفتر نشر فرهنگ 
اسالمى

معلم/ دانش آموزدرس ٨

٧١ـ مسلمانان در 
بستر تاريخ 

دفتر نشر فرهنگ يعقوب جعفرى
اسالمى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

عبدالکريم ٧٢ـ مناظرٔه دکتر و پير
هاشمى نژاد

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومنشر شاهد

جمعى از ٧٣ـ ميراث اسالم
خاورشناسان

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

دانش آموزمرحلٔه سومانتشارات قديانىرضا اميرخانى٧٤ـ نشت نشاء
٧٥ـ نگرشى تاريخى 
بر  رويارويى غرب با 

اسالم

مرکز انتشارات دفتر جهانبخش ثواقب
تبليغات اسالمى 
حوزه علميه قم

معلممرحلٔه سوم

٧٦ـ نيت: راه هدايت 
(شرح حديث اخالص 

از چهل حديث 
امام خمينى)

محمدحسن احمدى 
فقيه

مؤسسه نشر و 
تحقيقات ذکر

معلم/ دانش آموزدرس ٤

٧٧ـ وامدارى غرب 
نسبت به شرق

پژوهشگاه فرهنگ و محمد آراسته خو
انديشه اسالمى

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سوم

٧٨ـ ويژگى هاى قرون 
جديد (مجموعه آثار 

ج ٣١)

معلم/ دانش آموزمرحلٔه سومنشر چاپخشعلى شريعتى

مخاطبدرس ناشر مترجم نويسنده    نام کتاب  
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